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ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN,
ULUSAL EKONOMİ DAVASININ YILMAZ
NEFERİ, DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ İŞ ADAMI
MURTAZA ÇELİKEL’İ KAYBETTİK
Atatürk ilke ve devrimlerinin
yılmaz neferi, iş adamı siyasetçi
derneğimiz USİAD’ın kuruluşundan
bu yana üyesi ve danışmanı değerli
büyüğü-müz Murtaza Çelikel’i
kaybetmenin derin üzüntüsünü
yaşıyoruz.
Değerli büyüğümüz, USİAD üye
ve danışmanı, İTO eski başkanlarından, iş adamı Murteza Çelikel
aramızdan ayrıldı. Atatürk ilke ve
devrimlerinin, Cumhuriyetimizin ve
Ulusal Ekonomi davasının yılmaz

neferi olan Çelikel, kurulduğu
günden bu yana USİAD bünyesinde
yer aldı.
Engin birikimi ve tecrübelerine
sık sık başvurduğumuz Çelikel,
USİAD 7. Olağan Genel Kurulu’na
katılmış ve duygu dolu bir konuşma
yapmıştı. Çelikel, “Siz her zaman
onurlu ve namuslu durmayı
başardınız. Böylesi onurlu ve haklı
bir dava, Cumhuriyet ve Ulusal
Ekonomi ve üretim davası sizlerin
sayesinde her zaman devam

edecektir” demişti. Ülkenin zor
günler geçirdiğini belirten Çelikel,
bütün yaşananlara rağmen
Türkiye’nin geleceğinden umutlu
olduğunu vurgulamıştı.
Genel Kurulumuzda derneğimiz
önceki başkanlarından Fevzi
Durgun ve Birol Başaran kendisine
bir teşekkür plaketi sunmuştu.
ÇYDD eski Genel Başkanı ve
Adalet eski Bakanı Prof. Dr. Aysel
Çelikel’in eşi olan Murtaza Çelikel’in
yaşam öyküsünü anlattığı “Benim
Küçük İmparatorluğum” adlı bir de
kitabı bulunuyor. 89 yaşında akciğer
rahatsızlığı nedeniyle aramızdan
ayrılan Çelikel, 5 Ağustos günü
Levent Camii’nden son yolculuğuna
uğurlandı. USİAD Genel Başkanı
Cengiz Aydın, USİAD önceki Genel
Başkanı Fevzi Durgun, USİAD eski
Genel Başkan Yardımcısı Ufuk
Saka ve üyeleri-mizin de hazır
bulunduğu cenaze törenine
Çelikel’in ailesi ve yakınları, iş ve
siyaset dünyasından çok sayıda

isim katıldı.
Murtaza Çelikel’in cenazesi
Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa
verildi. Değerli büyüğümüz
Murtaza Çelikel’e Allah’tan
rahmet diliyoruz. Ailesinin ve
ulusumuzun başı sağ olsun.
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SÖYLEŞİ
EKONOMİST YAZAR MUSTAFA PAMUKOĞLU’NDAN

DOLAR KURUNUN
DÜŞMESİ İÇİN REÇETE
mecburen dolarını bozacak.
Özellikle bankalar),
-Dolara olan bağımlılığı azaltmak,
yani doları sığınılacak liman
olmaktan çıkartmak.
-İthalatı kısmak. Gereksiz ithalatı
engelleyecek gümrük ve vergi
önlemleri almak,
-Doların artık yükselemeyeceğinin
izlenimini vermek (Psikolojik iklim
yaratılması)

Dolar, Euro ve Altın fiyatlarındaki yükseliş ekonomideki dengeleri
alt üst ediyor. Ekonomide devam
eden sorunların üzerine aylardır
dünyayı etkisi altında bulunduran
Koronavirüs salgını da eklenince
zor bir dönem içerisine girdik.
Ekonomide var olan tabloyu,
yaşanan gelişmeleri ve çözüm
yollarını ekonomist-yazar Mustafa
Pamukoğlu ile konuştuk.
Pamukoğlu, dolar kurunun
yükselişinin nedenini belirtti ve
Dolar kurunun düşmesi için ya da
kendisini belirttiği ifadeyle Türkiye
ekonomisinin buhrandan çıkması
için bir reçete açıkladı.
İşte o söyleşi…

DOLAR KURU NEDEN ARTTI?

olmadığından, olan da bittiğinden
doların değerinin artışı olağan bir
sonuç oldu. Şu andan itibaren de
durum aynı döviz arzını
artıramazsak dolar kuru
yükselmeye devam edecektir.
DOLARA TALEBİ AZALTICI
TEDBİRLER ALINMALIDIR
Bunları çeşitli başlıklar altında
sıralayabiliriz. İlk olarak “PARA
POLİTİKASI AÇISINDAN” ele
alalım. Şunları yapmak gerekir: İlk
olarak, faiz oranlarını yükseltmek,
enflasyon oranının üzerinde faiz
vermek gerekmektedir. Ayrıca
Dolara talebi azaltıcı tedbirler
alınmalıdır. Bu tedbirler de
şunlardır: TL para arzını azaltmak
(Dövizde kalanlar TL bulamayacak

-Dolar mevduatlara ek vergi
geleceği hususunda bir algı
yaratılması ve Dolar mevduatların
bir kısmının sabit bir kurdan TL’ye
dönüştürülmesi veya dönüşeceği
iklimin yaratılması. Tabi bunu
önermiyoruz. Bir seçenek olarak
belirtiyoruz. Ekonomiye ve
yöneticilere bu kadar güven
azalmışken böyle bir önlemin
uygulanması büyük bir güven
kaosu doğurabilir.
YÖNETİMSEL KUR SİSTEMİNDEN, DALGALI KUR SİSTEMİNE
GEÇİLMELİDİR
Yönetimsel kur sisteminden,
dalgalı kur sistemine geçilmelidir.
Yani TCMB (Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası) döviz alım satımı
yaparak kurları etkilememeli, kurları
dalgalanmaya bırakmalıdır. Yani
döviz kurlarına döviz rezervlerini
yok edecek bir şekilde müdahale
etmemelidir.

- Sayın Pamukoğlu Dolar kuru
neden artıyor?
Merkez Bankası doları sabit
tutmak için elinde ne var ne yok
hepsini kullandı. Kamu bankaları
yaklaşık 110 milyar dolar sattı. Tüm
mermiler kullanıldı. Bu sayede
dolar kuru yerinde saydı, 6,8
TL’lerde tutuldu. Ancak, artan dolar
talebini karşılayacak dolar arzı
9

5-) Yurt dışında Türkiye’de mukim
kişi ve şirketlere ait dövizlerin geri
gelmesi sağlanarak.

Ekonominin dengelerine
bırakılmalıdır. Bu önlem kurlarda
diğer politikalarla denge
sağlanıncaya kadar uygulanmalı
sonra en iyi yöntem olan “yönetimsel
kur politikası”na geri dönülmelidir.
Bu nedenle dışarıdan döviz
gelmesini sağlamak önemlidir.
-Döviz talebinin döviz arzını
geçmesi nedeniyle döviz
kurlarının yükseldiğini belirttiniz.
Döviz arzımızı hangi yollarla
artırabiliriz?
Sayalım. Ancak bunların hepsini
şu anda yapabilir miyiz, o zor
gözüküyor.
1-) Yeni dış borç almak. Bu
aşamada kimse bize dış borç
vermiyor ve vermez.
2-) Kısa vadeli yatırımların
gelmesini sağlamak. Sıcak para
girişi Türkiye ekonomisi AKP
döneminde borsaya, tahvil
piyasasına yatırım yapan
yatırımcıların yani sıcak paracıların
cenneti oldu. Fırsatını bulurlarsa,
kazanç görürlerse yine de gelirler.
Ancak 2020’de bugüne kadara
yaklaşık 13 milyar dolar yurt dışına
çıktı.
3-) Yabancı sermaye
yatırımlarının gelmesini sağlamak
Ekonomimizin kırılgan olduğu,
güvenin kaybolduğu ve pandeminin
halâ etkisini sürdürdüğü bir ortamda
yabancı sermayenin gelmesi çok
zor. Ancak en sağlam dış kaynak
doğrudan sermaye yatırımları
olduğunu hepimiz biliyoruz.
4-) Kaynağı belli olmayan girişler.
Ödemeler dengesinde net hata
noksan hesabında görünen paralar
da döviz arzını artırır. Ama bizim
ekonomimiz bu tür döviz
girişlerinden medet ummalıdır.
10

6-) Swap anlaşmaları ile döviz arzını
etkilemek ve geçici sürelerle TL
karşılığı döviz temin etmek.
EKONOMİK POLİTİKALAR
AÇISINDAN…
-Ciddi ve kapsamlı 1-3-5 yıllık
planlama yapıp Türkiye ve Dünya
kamuoyuna sunulmalıdır.
-Ekonomik göstergelerde yalan veya
eksik rakam vermeye son
verilmelidir.
-Gerçeklerle yüzleşilmeli ve pembe
tablolar sunarak halkın daha da
güveninin sarsılmasına son
verilmelidir.
-Bir kurtuluş savaşı verircesine
‘ÜRETİM SEFERBERLİĞİ’ne
başlamalıyız. Her sektörde, her
köşede, her evde üretime
geçmeliyiz.
-Ülkeden kaçan iş adamının
kaçırdığı milyarlarca doları ülkeye
geri getirici önlemler alınmalıdır.
-Kayıt dışı ekonomiyi küçültücü,
yolsuzlukları azaltıcı önlemler
kararlılıkla uygulanmalıdır.
ADALET VE HUKUK SİSTEMİ
AÇISINDAN…
-Türkiye’de adaleti ve çağdaş hukuk
sistemini getirmediğimiz takdirde
hem yerli hem de yabancı için
sağlam güven tesis edilmiş olamaz.
Ekonomik gelişme, kalkınma
sağlanamaz ve politikalar
uygulanamaz. Kayıt dışı ekonomiyi
küçültücü, yolsuzlukları azaltıcı
önlemleri kararlılıkla uygulamak için
adalet tesis edilmelidir. Yüksek
ahlak sistemini yaratmalıyız.
-Vatandaş ve yatırımcı hukuka
güvenmeli ve belirsizlikler ve
öngörüsüzlük içinde kalmamalıdır.
-Üretim seferberliğine girdiğimiz an
hukukta da adalet seferberliğine
girmeliyiz.

DIŞ POLİTİKA AÇISINDAN…

Uluslararası ilişkilerimizde
saygın, gerçekçi, mezhep temelli
olmayan ağırlıklı bir dış politika
izlemeliyiz.
Diplomatlarımız ve uluslararası
ilişkilerde bulunan her kişi devlet
adamı niteliklerine sahip olmalıdır.
TÜRKİYE’NİN DÜNYANIN EN
GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDEN BİRİ
OLMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP
YOKTUR
Büyük tarihi birikime, kültürel
varlıklara, doğal zenginliklere, genç
nüfusa ve çok önemli jeopolitik
konuma baktığımızda Türkiye’nin
dünyanın en gelişmiş ülkelerinden
biri olmaması için hiçbir sebep
yoktur. Yeter ki; bir ayağa
kalkmasını becerebilelim…
-Dolar kurunun düşmesi ya da
sizin belirttiğiniz ifadeyle Türkiye
ekonomisinin buhrandan çıkması

için bir reçete açıkladınız.
Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür
ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ama, bir
vurgulama yapmak isterim: Dolar
kurunun düşmesini bir hedef olarak
göstermekten ziyade istikrarlı kur
sistemini sağlamak adına yapılması
gerekenleri sıraladık. Yoksa dolar
kuru düşerse ekonomi düzlüğe çıkar
anlamı çıkmazsın. Buradaki
önlemler dövizdeki aşırı
dalgalanmanın istikrara kavuşmasını
sağlama vesilesi ile ekonomiyi
buhrandan çıkartmaya yöneliktir.

MAKALE
DR. MAHFİ EĞİLMEZ

DOLAR, EURO VE ALTIN

Son dönemde Dolar, TL dışında
diğer paralara karşı değer
kaybediyor ve bunun sonucu olarak
Euro değer kazanıyor. Euro, ikincil
rezerv para konumunda olduğu,
altın da karışık durumların gözde
aracı olduğu için Doların boşalttığı
yerlerin bir kısmını birlikte
dolduruyorlar. Dolar Endeksi
(doların, Euro, yen, pound, İsviçre
frangı, İsveç Kronu ve Kanada
dolarından oluşan sepete karşı
değeri) Nisan ayında çıktığı 103,05
düzeyinden Covid–19 pandemisinin
ekonomide yarattığı tahribatla
bugünkü 93,00 düzeyine gerilemiş
görünüyor. Oysa Dolar, yılbaşında
Euro’ya karşı oldukça güçlü bir
konumdaydı ve Euro/Dolar paritesi
sürekli geriliyordu. Bunun nedeni
Avrupa’nın ekonomik olarak
ABD’nin performansına göre
oldukça geride kalması ve Covid-19
pandemisinin Avrupa’daki etkisinin
ABD’ye göre daha yüksek
görünmesiydi. Haziran ayından
itibaren işler tersine döndü, Covid–
19 pandemisi etkisini artırdıkça ABD
ekonomisi hızla bozulmaya başladı.
Bu gelişmeler Dolardan kaçış eğilimi
yarattı.
Dolar, dünyada geçerliliği olan
rezerv paraların en önemlisi.
İnsanlar kendi ülke paralarının
yanında bir paraya bağlanacaksa bu
para genellikle çoğunlukla dolar
oluyor. Merkez bankaları döviz
rezervi olarak ilk sırada dolar
bulunduruyor. Doların hem kişiler
hem de kurumlar tarafından birinci
derecede rezerv para olarak kabul
görmesinin birçok nedeni var ama
petrol ve altın gibi önemli malların
değerinin dolarla ifade ediliyor

olması bu nedenlerin en önünde
geliyor. Dolara yönelik talebi
ateşleyen bir başka neden de
dünyanın neresinde olursa olsun
yatırım yapmış olan kişi ve kurumlar
oradan çıkmak istediğinde yerli
parayı dolara çevirip çıkıyorlar.
Çünkü yerli parayı çıkarsalar onu
dışarıda dolara çevirmeleri mümkün
olmuyor.

Euro, kişi ve kurumlar açısından
dolardan sonra gelen rezerv para
olduğu için bu anlamda ikinci en iyi
para konumunda bulunuyor. Eğer
Dolarda bir sorun varsa o zaman
kişiler ve kurumlar Euro’ya
yöneliyorlar. Covid–19 pandemisinin
ABD ekonomisinde yarattığı
bozulmalar sonucunda Dolar değer
kaybederken kişiler ve kurumlar
Dolardan çıkıp Euro ve altına
dönmeye itti. Bunun sonucu olarak

da yükselmeye başladı. Pandemi
başlangıcında 1.600 Dolar/Ons
değerinde olan altın şimdilerde
2.040 Dolar/Ons’a yükselmiş
bulunuyor.

Bu aşamada zihinleri en çok
meşgul eden sorular arasında bu
üçlünün geleceğinin ne olacağı
sorusu ilk sıralarda yer alıyor. Bu
kadar karmaşanın ve bu kadar
etkinin olduğu bir ortamda bunu
kestirmek kolay değil. Ama bugünkü
görünümün, arada bazı iniş ve
çıkışlarla, en azından ABD
Başkanlık seçimlerine (hatta eğer
seçimi Trump kaybederse gelecek
yılın şubat ayına) kadar süreceğini
söylemek mümkün.

da Nisan ayında 1,06’lara kadar
gerilemiş olan Euro/Dolar paritesi
şimdilerde 1,19’a yaklaştı.

Altın, sınırlı miktarı ve dünya
çapında bilinirliği nedeniyle Dolar ve
Euro’nun yanında bir rezerv değer
niteliği taşıyor. Merkez bankaları,
döviz rezervi bulundurmanın yanı
sıra altın rezervi de bulunduruyorlar.
Dünyada ne zaman bir karışıklık
olsa altına olan talep artıyor ve altın
fiyatları yukarı gidiyor. Covid–19
pandemisinin dünyada yarattığı
karmaşa ve ekonomilerdeki
bozulmalar kişi ve kurumları
portföylerinde daha fazla altın
bulundurmaya yönlendirince altına
olan talep ve dolayısıyla altın fiyatı
11

Türkiye’de bir süredir 6,85
düzeyinde sabit kalan Dolar kuru
şimdilerde çıkışa geçerek 7’nin
üzerine geldi. Benzer şekilde Euro
kuru da 8,40’a yaklaştı. Altın fiyatına
bakarsak Türk altın yatırımcısı altın
günlerini yaşıyor. Çünkü hem altının
değeri artıyor hem de diğer paralara
karşı değer kaybeden Dolar, Türk
Lirasına karşı değer kazanıyor. Bu
ikili etki sonucu nisan ayında 375
TL/Gram olan altın fiyatı bu aralar
460 TL/Gram’a yükselmiş
görünüyor.
Her zaman önümüze gelen kritik
soru şudur: Dolar, bütün paralara
karşı değer kaybederken Türk
Lirasına karşı niçin değer
kazanıyor? Bunun temel nedenleri
arasında birçok mesele var: (1)
Türkiye, son 5 -6 yıldır riskleri artan
bir ekonomi. Bunu piyasalar bir
şekilde kanıksamış bulunuyor. Ne
var ki son dönemlerde sürekli yeni
riskler ortaya çıktıkça endişeler
artıyor. (2) Merkez Bankası’nın
rezervlerinde gerileme var. Bu da
piyasalarca kanıksanmış bir durum.
Buna karşılık son dönemlerde swap
hariç net rezervlerin ekside
seyretmesi tereddütler yaratıyor. (3)
Kamu bankalarının kurları düşük
tutmak için döviz satarak açık
pozisyona girmiş olmaları ilk iki riske
göre çok daha yeni bir risk. Ne var ki
12

yeni olması tereddüt yaratmaması
anlamına gelmiyor. (4) Bir süredir
piyasada TL darlığı yaratılarak
dövize talep düşük tutulmaya ve
kurlar frenlenmeye çalışılıyordu.
Riskler artmaya başladıkça yatırım
sahipleri ne pahasına olursa olsun
TL satıp döviz almak isteyince bu
hamle kurları yukarı itti.
Bundan sonra ne olur? Bunu
öngörmek ne yazık ki mümkün değil.
Çünkü işler öngörülebilir olmaktan
çıkmış bulunuyor. Öngörülebilir
olmaktan çıkmış bir ekonomide
riskler arttığı için maliyetler de
artacak demektir.
Okuduğum Kitaplardan Seçmeler
AYSEL GÜNDOĞDU, HERKESE
GÖRE FİNANS, REMZİ KİTABEVİ,
2020
Aysel hoca, bu kitabında finansın
karışık konularını olabildiğince
basite indirgeyerek, herkesin
anlayabileceği bir biçimde anlatıyor.
Kitap, özellikle öğrencilerin sevdiği
bir tarzda soru ve yanıt biçiminde
tasarlanmış. Finans alanında akla
gelebilecek pek çok sorununun
yanıtını bu kitapta bulabilirsiniz.
Finansla ilgilenen, her gün medyada
karşısına çıkan konuların ne anlama
geldiğini merak eden herkese
tavsiye ediyorum.

DİNO BUZZATİ, TATAR ÇÖLÜ
(ÇEVİREN: HÜLYA TUFAN),
İLETİŞİM YAYINLARI, 2019
İtalyan yazar Dino Buzzati’nin ilk
romanı olan Tatar Çölü, Teğmen
Drogo’nun atandığı Tatar Çölü
denilen yerdeki Bastiani kalesinde
giderek tekdüzeleşen yaşamının
anlamını sorgulamasını anlatıyor.
Çoğu insanın her gün hep aynı
şeyleri yaparak geçirdiği yaşama
çok benzeyen bir durum bu. Ne var
ki çoğumuz bunu sorgulamayı
düşünmeyiz bile. Bizim için
öngörülen yaşamın yani bir çeşit
kaderin bu olduğunu düşünür, yaşar
gideriz. Varoluşun tekdüzeliğine
karşı başkaldıran kişi sayısı çok
azdır. Buzzati, Tatar Çölü’nde,
Albert Camus’nün varoluşsal
sorgulamasına benzer bir
sorgulamaya girişiyor. Tatar Çölü
mutlaka okunması gereken bir
başyapıt.

HASAN GÜRAK, OSMANLI
MİRASI İLE ATATÜRK DÖNEMİ
(1920–1929)

Hasan Gürak’ın bu kitabında
Türkiye Cumhuriyeti’nin
Osmanlı’dan devraldığı ekonomik
yapıyı ve 29 yılına kadar yapılanları
ele alıyor. Bu çabaları
‘sanayileşerek kalkınma’ çabaları
olarak niteliyor ve inceliyor. Bu
incelemesinde az bilinen bazı
gerçekleri bütün ayrıntısıyla ortaya
koyuyor. Mesela kapitülasyonlar
1923’de Lozan Antlaşması’yla
kaldırılmış olmasına karşılık 1929
yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin
bağımsız bir dış ticaret politikası
uygulamasını engellediğini,
dolayısıyla kapitülasyonların tam
olarak ancak 1929’da kalktığını
anlatıyor. Kitapta döneme ilişkin
çok önemli tespitler bulacaksınız.
Lozan tartışmalarının öne çıktığı
bugünlerde özellikle okunması
gereken bir kaynak çalışma.
JOSE SARAMAGO, KABİL
(ÇEVİREN: IŞIK ERGÜDEN),
KIRMIZI KEDİ YAYINLARI, 2019

Saramago ilginç bir yazar.
Düşünce tarzı, anlatımı ce cümleleri
kuruş tarzı hepsi oldukça farklı. O
nedenle okunması pek de kolay
olmayan bir yazar. Eğer dikkatli
okumazsanız kim anlatıyor, kim
soruyor, kim yanıtlıyor hepsi
karışabiliyor. Buna karşılık

yazdıkları çok önemli ve o kadar da
ilginç. Kabil, bildiğiniz gibi, Adem’le
Havva’nın oğlu ve kardeşi Habil’in
katili. Kitap, Kabil ile çıkılan bir
yolculuğu anlatıyor. O yolculuk
sırasında Tanrıyla aralarında geçen
konuşmalar, sorgulamalar üzerine
kurulu. İlginç ve çekici bir eser.
ZAHİDE AYYILDIZ ONARAN,
ELİF ASOY, EKONOMİNİN
İÇİNDEN 21 KAVRAM, DER
YAYINLARI, 2020
Ekonomik kavramların içinden
seçilmiş; havadan para yaratmak,
Lucas kritiği, rassal yürüyüş, beyaz
fil, melek yatırımcı gibi 21 farklı
kavramı ele alıp son derecede sade
bir çerçeve anlatan bu kitap önemli
bir boşluğu dolduruyor. Ekonomi
alanında daha çok ders kitaplarının
yaygınlaştığı günümüz dünyasında
uygulamayla teorinin birbirinden
sanıldığı kadar kopuk olmadığını
örneklerle ortaya koymak çok
önemli Zahide Hoca ve Elif Asoy’un
bu kitabı çok önemli 21 kavramı

inceleyerek bu boşluğu dolduruyor.
Ekonomiyle ve güncel yaşamda her
gün karşımıza çıkan konulara
merak duyan herkese öneriyorum.
ALİ PERŞEMBE, PARANIN 365
GÜNÜ, SCALA YAYINCILIK, 2020
Adında para olsa da bu kitap bir
ekonomi kitabından daha çok içinde
ekonominin olduğu bir gerçek
öyküler kitabı. Çok değişik ve güzel
bir kitap. Her biri birer sayfa (bazen
iki oluyor) tutan 365 gerçek
öyküden oluşuyor. Son derece
güzel seçilmiş, irdelenmiş,
görünüşüne göre farklı olarak
nerelere gitmiş ve nasıl
sonuçlanmış olduğu ortaya konmuş
öyküler bunlar. Kitaptaki gerçek
öyküleri ve onların analiz edilmesini
okurken çok şey öğreniyor ve para
ve finans konularının göründüğü
gibi itici konular olmadığını anlıyor
insan. Her düzeyden okura
öneriyorum.
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MAKALE
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI

SALGIN SONRASI EKONOMİ-POLİTİK
ÇÖZÜMLEMELER

Kovid-19 adıyla salgının ortaya
çıkması,dünyada egemen olan
endüstriyel sanayi,tarım ve hatta
hizmet sektörlerinin tartışılmasını
gündeme getirdi.
Acaba bunu yaratan sistem
neydi? Bir kesim,çok basite
indirgeyerek bu durumun iki somut
sorumlusu olduğunu ifade ediyor.
Birincisi, zaman zaman çöküş
belirtileri veren küreselleş(tir)me
adıyla dünyaya dayatılan kapitalizm
ve onun arkasındaki büyük
sermaye.

İkincisi ise bu sistemin
denetlediği bilim ve bilimciler. Ben
de bu görüşlere katılıyorum.Bu
bağlamda kaleme aldığım
yazılar,sırasıyla “Salgın Sonrası
Ekonomi-Politik
Çözümlemeler”,“Salgın Sonrası
Bilim-Teknoloji Politikalarında
Geleceğin Planlanması” ve
“Salgın Sonrası Dünyada Daha
Eşitlikçi Bir Düzen Nasıl
Gerçekleştirilebilir? “dan oluşuyor.
Salgın sonrası merkez
ülkelerinde kapitalist
ekonominin,gelecekte de daha
fazla adalet ve özgürlük
getirmesinin olası olamadığı
gözlemleniyor.Ancak kapitalizmin
kendiliğinden, otomatik olarak
ortadan kalkması söz konusu değil.
Üstelik Kovid-19 salgını
karşısında ABD ve Avrupa ülkeleri
ekonomilerinde iç talep düşmesine
koşut olarak ciddi bir ekonomik
yavaşlamanın yaşanacağı ve bunun
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sonucu olarak vergi gelirlerinde
önemli düzeyde gerilemelerin
olacağı bekleniyor. Bu da bütçe
açıklarını ortaya
çıkaracak.Ekonomik kaosun
süresine bağlı olarak Çin
ekonomisindeki yavaşlamaya çevre
ülke ekonomilerinin de
eklenmesiyle,önce küresel resesyon
ve sonrasında küresel kapitalizmin
restorasyon dönemi
yaşanabilecektir. Diğer yandan
dünyanın içinde bulunduğu
ekonomik krizin kötüleşmesinden
ise en fazla etkilenecekler,genel
olarak mavi ve beyaz yakalılarla
küçük ve orta ölçekli tarımsal üretim
yapan çiftçiler olacaktır.
Olasılıkla küresel kapitalizme
karşı, muhalefetin genişlemesi ve
güçlenmesi kaçınılmaz olacaktır,
ancak bunun gelecekte nasıl
şekilleneceği ya da etkisinin ilerici
mi yoksa gerici mi olacağını
kestirmek şu anda olası değil gibi
gözükmektedir.
Bu bağlamda merkez ülkelerinde
başlangıç için;
Birincisi; Keynesyen
Politikaları’nın uygulanmasından
başka çare yok gibi gözüküyor .
İkincisi de merkez ülkeleri, ulus
devletlerle ilgili önlemleri alabilirler.
Ancak bu önlemleri alınırken
otoriter iktidarlara yönelik
uygulamalar ortaya çıkabilir, bir
başka deyişle otoriter konsolidasyon
olasılığı söz konusu olabilir. Bu
durum,çevre ülkelerindeki ekonomipolitik gelişmelerden de
etkilecektir.Bu etkilerden birincisi,
çevre ülkelerinde de ekonomilerin
yavaşlamasından ortaya çıkacak
kaynak aktarımının azalması
olacaktır.İkincisi ise çevre
ülkelerinde daha bağımsızlıkçı ve

devletçi ekonomi-politika
uygulayacak iktidarların ortaya
çıkma olasılığıdır.
Türkiye gibi Çevre Ülkelerinde
Geleceğin Ekonomi-Politikası neler
olabilir?
Merkez ülkelerinden farklı olarak
çevre ülkelerinde ekonomik
resesyon daha vahim olacaktır. Ve
şimdiye değin olduğundan daha
yüksek düzeyde sanayi,tarım ve
hizmet sektörlerinde büyüme,nüfus
artşının gerisinde kalacak,gelir
dağılımı olağanüstü bozulacak ve
işsizlik tavan yapacaktır .Hizmet
sektörlerinde eğitim ve sağlığa
nitelikli erişim,eskiye göre bile daha
aranır olacaktır.

TÜRKİYE’DE DE “BU
OLUMSUZLUKLARDAN ÇIKIŞ
YOLUNUN YAKIN GELECEKTE
YÜKÜNÜ KİMLER
ÇEKECEKTİR?” SORUSU
GÜNDEMDEKİ EN ÖNEMLİ
KONUDUR.
Cevabı açıktır;çalışan büyük
çoğunluk yoksullaşacak,gelir
dağılımı,işşizliğin de artmasıyla
daha da bozulacaktır.

Bunun siyasi sonuçlarının nasıl
olacağı şimdiden kestirmek olası
değildir. Yaşanması olası olumsuz
sonuçlara karşılık, Türkiye’de daha eşitlikçi yeni ekonomi-politik
çözümler için yeni önermeler
getirmek olasılığı da vardır.

Türkiye gibi çevre ülkelerinde
uygulanması gereken
politikaların ön koşulu ise ;
küreselleş(tir)meyi doğru
yorumlamak, özelleştirme
politikalarına karşı çıkmak,
devletçiliği/kamuyu
savunmaktan geçmektedir.
Devletçi-planlamacı
ekonomilerle, toplumun tüm
kesimlerini kucaklayan,ancak
öncelikle çalışanların sağlık, eğitim,
beslenme ,barınma, kültür gibi
temel gereksinimlerini sağlamak
üzere işsizliğin, yoksulluğun, gelir
eşitsizliğinin, toplumsal ve bölgesel
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması
olasıdır.
Bu amaca uygun olarak
kurumsal yapılar ile makro ve
sektörel düzeyde kısa, orta, uzun
dönemli öncelikleri iyi belirlenmiş
ticaret, yatırım, bölgesel gelişme ve
teknoloji politikalarının
oluşturulması gerekmektedir.

oturtulması gerekmektedir. Üretimtüketim ilişkisi, piyasa ölçütlerine
göre değil, halkın demokratik karar
ve tercihlerine dayalı olmalıdır.
Bunun için çalışanların hem üretici
hem de tüketici olarak örgütlülüğü
gerekir. Bu süreç giderek siyasetin
yeniden tanımlanmış bir devlettoplum ilişkisi ekseninde
örgütlenmesinin yollarını açacaktır.

SALGIN SONRASI BİLİMTEKNOLOJİ POLİTİKALARINDA
GELECEĞİN PLANLANMASI
Kapitalizmin ürünü olan
endüstriyel sanayi,tarım ve hatta
hizmet sektörlerlerindeki
uygulamalar,günümüzde daha
önceleri olmuş olanları aratmayacak
bir şekilde Kovid-19 adıyla bir

koronavirüs salgın hastalıkların
çıkmasına da neden oldu.
Kapitalizme karşı, dünya
genelinde uygulanacak ekonomipolitikaların temel amacı;çok sınırlı
oranda olan egemen sosyal
sınıfların çıkarları için değil,büyük
çoğunluğun gereksinmesinin
karşılanmasına yönelik olması
gerekmektedir.

Bu temel bakış açısıyla “BilimTeknoloji Politikalarında Geleceğin
Planlanması” kapsamında “Sağlıklı
ve Dengeli Beslenme”, “Sağlık” ve
“Doğayı Koruma ve İyileştirme”
konularında başlıca araştırmalar
şunlar olabilir:

Öncelikler tüm toplumsal
kesimlerin geniş katılımıyla,
demokratik bir biçimde belirlenmeli
ve uygulanmalıdır. Belirlenen
hedeflere göre devletin rolü yeniden
belirlenmelidir.
Bu bağlamda izlenecek ekonomi
-politikaların “Kamusal(Toplumsal)
Mülkiyet ve Planlama” temeline
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 Zararlı alışkanlıkların önlenmesine
ilişkin çalışmalar,

 Yaşlanmaya bağlı hastalıklar ile
ilgili araştırmalar,
 Yedek doku ve organ nakli
araştırmaları,
 HIV salgınını önleyecek
araştırmalar.
 DOĞAYI KORUMA VE
İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMALARI•
 Aküferlerin yeniden dolması için
çalışmalar,
SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME İÇİN TARIM
ARAŞTIRMALARI
TOPRAK VE SU VERİMLİLİĞİNİ
ARTIRMA

 Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı
bitki çeşitleri geliştirmek,
 Yeterli suyun olduğu yerlerde
nöbetleşmeyi devreye sokmak (yıl
boyunca birden fazla ürün verecek
bitki yetiştirmek),
 Erken olgunlaşan bitkisel çeşitler
elde etmek,

 Birden fazla bitkiyi aynı toprakta bir
arada yetiştirmek,
 Daha verimli sulama teknolojileri
geliştirmek
PROTEİNLERİ DAHA VERİMLİ
ÜRETMEK

 Ülkeler ve bölgelerin mera ve
çayırları dikkate alınarak en uygun
hayvan türlerinin belirlenmesi,

hayvanları ve çiftlik balıkçılığının
geliştirilmesi çalışmaları,

 Balık yetiştiriciliğinde tarımsal
atıklardan yararlanma,
 Balık yetiştiriciliğinin
geliştirilmesinde deniz parkları
oluşturma çalışmaları
BESLENME DÜZEYİNDE
FARKLILAŞTIRMA

 Sağlıklı ve dengeli beslenme
düzeni üzerine çalışmalar,
 Fast-food ya da hazır hızlı yiyecek
ile gazlı içeceklerin insan sağlığı
üzerine olumsuz etkilerini
belirleyecek araştırmalar,
 İnsanların aşırı enerji ve protein
tükenmesini engelleyecek besleme
rejimleri üzerine araştırmalar,
 Besinlerin uzun ömürlü olmalarını
sağlayan katkı maddelerinin de yine
insan sağlığını olumsuz etkilerini
gösterecek araştırmalar,

 Elden beslenmeye dayalı
yetiştiricilik yerine meraya dayalı
hayvan yetiştirme teknik ve
sistemlerinin geliştirilmesi
çalışmaları,

 tarım ve gıda biliminin günümüzden
başlayarak gelecekteki konuları
olmalıdır.

 Yerli gen kaynaklarının korunması
ve geliştirilmesi.

 Öncelikle insan, bitki ve
hayvanlarda koruyucu hekimlikle
ilgili araştırmaların yoğunluğunun
artırılması, tanı ve sağıtımla ilgili
araştırmaların ikinci plana
aktarılması çalışmaları,

 Yerli gen kaynaklarının taban
olacak yeni gen soylarının
geliştirilmesi,
 Kırmızı et üretiminin kısıtlanması,
bunun yerine yemden yararlanma
katsayısı daha yüksek kümes
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 Sağlık Araştırmaları

 Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine
yönelik araştırmalar,

 Kağıt kullanımı yerine yeniden
kullanılabilen kumaş ürünleri
üretmek,
 Yakacak odunların verimliliğini
artıracak projeler geliştirme,
 Çabuk gelişen ve ya da farklı
türlerde ağaç yetiştirme çalışmaları,
 Asit yağmurlarını önleyecek
araştırmalar,
 Sel ve rüzgarın oluşturduğu toprak
erozyonuna karşı koruyucu bitki
örtüsü geliştirme çalışmaları,
 Toprak işlemesinde derin sürme
teknikleri yerine korumaya yönelik
sürme teknikleri üzerine
araştırmalar,
 Çöllerin yayılmasına karşı, tek yıllık
bitkisel üretim yerine çok yıllık bitki
üretimine dönüştürme çalışmaları
ile ağaç kuşağı oluşturma projeleri
 Otlaklar üzerinde aşırı otlatmanın
giderilmesini önleyecek otlama
yöntemleri araştırmaları yapmak ve
hayvan ırklarını ıslah etmek.
(*)Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurtuluşu ve kuruluşunu
gerçekleştiren Mustafa Kemal
Atatürk’ün “ Dünyada her şey için,
medeniyet için, hayat için,
muvaffakiyet için en hakiki mürşit
ilimdir , fendir. İlim ve fennin
haricinde mürşit aramak gaflettir,
cehalettir, dalalettir.” deyişi ile
Kurban Bayramınızı kutluyorum.

HABER

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
İHRACAT-İTHALAT VERİLERİ
AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret
İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre,
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2020 yılı haziran
ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar
462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3
artarak 16 milyar 308 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE
İHRACAT YÜZDE 15,1, İTHALAT
YÜZDE 3,2 AZALDI
Genel ticaret sistemine göre
ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 15,1 azalarak
75 milyar 21 milyon dolar, ithalat
yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895
milyon dolar olarak gerçekleşti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN
AYINDA YÜZDE 17 AZALDI
Haziran ayında dış ticaret açığı
yüzde 17,0 azalarak 3 milyar 430
milyon dolardan, 2 milyar 846
milyon dolara geriledi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı 2019

Haziran ayında yüzde 77,2 iken,
2020 Haziran ayında yüzde 82,6'ya
yükseldi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAKHAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE
73,2 ARTTI
Ocak-Haziran döneminde dış
ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13
milyar 788 milyon dolardan, 23
milyar 874 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı
2019 Ocak-Haziran döneminde
yüzde 86,5 iken, 2020 yılının aynı
döneminde yüzde 75,9'a
geriledi. Haziran ayında imalat
sanayinin toplam ihracattaki payı
yüzde 94,5 olduEkonomik
faaliyetlere göre ihracatta, 2020
Haziran ayında imalat sanayinin
payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık
ve balıkçılık sektörünün payı yüzde
3,6, madencilik ve taşocakçılığı
sektörünün payı yüzde 1,5
oldu. 2020 Ocak-Haziran
döneminde ekonomik faaliyetlere
göre ihracatta imalat sanayinin payı
yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve
balıkçılık sektörünün payı yüzde
3,6, madencilik ve taşocakçılığı
sektörünün payı yüzde 1,7
oldu. Haziran ayında ara mallarının
toplam ithalattaki payı yüzde 73,7
olduGeniş ekonomik gruplar
sınıflamasına göre ithalatta, 2020
Haziran ayında ara mallarının payı
yüzde 73,7, sermaye mallarının

payı yüzde 14,7 ve tüketim
mallarının payı yüzde 11,4
oldu. Geniş ekonomik gruplar
sınıflamasına göre ithalatta, 2020
Ocak-Haziran döneminde ise ara
mallarının payı yüzde 75,7,
sermaye mallarının payı yüzde 13,7
ve tüketim mallarının payı yüzde
10,3 oldu.
HAZİRAN AYINDA EN FAZLA
İHRACAT YAPILAN ÜLKE
ALMANYA OLDU
Haziran ayında ihracatta ilk sırayı
Almanya aldı. Almanya'ya yapılan
ihracat 1 milyar 290 milyon dolar
olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar
12 milyon dolar ile Birleşik Krallık,
790 milyon dolar ile ABD, 701
milyon dolar ile Irak, 628 milyon
dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye
yapılan ihracat, toplam ihracatın
yüzde 32,8'ini oluşturdu. OcakHaziran döneminde ihracatta ilk
sırayı Almanya aldı. Almanya'ya
yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon
olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar
619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar
455 milyon dolar ile Birleşik Krallık,
4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3
milyar 602 milyon dolar ile İtalya
takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan
ihracat, toplam ihracatın yüzde
31,8'ini oluşturdu.
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İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı
aldı. Haziran ayında Çin'den
yapılan ithalat 1 milyar 935
milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla; 1 milyar 527 milyon
dolar ile Almanya, 1 milyar 183
milyon dolar ile Rusya, 907
milyon dolar ile Irak ve 779
milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5
ülkeden yapılan ithalat, toplam
ithalatın yüzde 38,8'ini
oluşturdu. Ocak-Haziran
döneminde ithalatta ilk sırayı Çin
aldı. Bu dönemde, Çin'den
yapılan ithalat 10 milyar 376
milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla; 9 milyar 113 milyon
dolar ile Almanya, 8 milyar 731
milyon dolar ile Rusya, 6 milyar
61 milyon dolar ile ABD ve 3
milyar 856 milyon dolar ile İtalya
izledi. İlk 5 ülkeden yapılan
ithalat, toplam ithalatın yüzde
38,6'sını oluşturdu.
MEVSİM VE TAKVİM
ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ
SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE
15,3 ARTTI

Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış seriye
göre; 2020 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre ihracat yüzde
15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış
seriye göre ise; 2020 yılı Haziran
ayında bir önceki yılın aynı ayına
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göre ihracat yüzde 6,4, ithalat
yüzde 9,3 azaldı.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ
ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ
İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE
3,2 OLDU

Haziran ayında ISIC Rev.4'e
göre imalat sanayi ürünlerinin
toplam ihracattaki payı yüzde
94,5 oldu. Yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri
ihracatı içindeki payı yüzde 3,2
oldu. Ocak-Haziran döneminde
yüksek teknoloji ürünlerinin
imalat sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı yüzde 3,5
oldu. Haziran ayında imalat
sanayi ürünlerinin toplam
ithalattaki payı yüzde 84,8'dir.
Yüksek teknoloji ürünlerinin
imalat sanayi ürünleri ithalatı
içindeki payı yüzde 12 oldu.
Ocak-Haziran döneminde imalat
sanayi ürünlerinin toplam
ithalattaki payı yüzde 80 oldu. Bu
dönemde yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri
ithalatı içindeki payı yüzde 13,4
oldu.
ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE
İHRACAT 2020 YILI HAZİRAN
AYINDA 12 MİLYAR 745 MİLYON
DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre
ihracat, 2020 yılı Haziran ayında,
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 15,2 artarak 12 milyar 745
milyon dolar, ithalat yüzde 11,1

artarak 15 milyar 835 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Haziran
ayında dış ticaret açığı yüzde 3,1
azalarak 3 milyar 189 milyon
dolardan, 3 milyar 91 milyon
dolara geriledi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2019 Haziran
ayında yüzde 77,6 iken, 2020
Haziran ayında yüzde 80,5'e
yükseldi.
İHRACAT 2020 YILI OCAKHAZİRAN DÖNEMİNDE 70
MİLYAR 893 MİLYON DOLAR
OLDU

Özel ticaret sistemine göre
ihracat, 2020 yılı Ocak-Haziran
döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine yüzde 15,3 azalarak
70 milyar 893 milyon dolar,
ithalat yüzde 4,1 azalarak 94
milyar 527 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Ocak-Haziran
döneminde dış ticaret açığı
yüzde 58,8 artarak 14 milyar 883
milyon dolardan, 23 milyar 633
milyon dolara yükseldi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı 2019
Ocak-Haziran döneminde yüzde
84,9 iken, 2020 yılının aynı
döneminde yüzde 75,0'a geriledi.

MAKALE
ÇETİN ÜNSALAN

ZOR SONBAHAR
çıkan tablonun da enflasyon ve
yaşam koşullarında ilave bir baskıyı
getireceğinden şüpheniz olmasın.
Bir diğer önemli husus ise, pandemi
sürecine zaten sıkıntılı giren reel
sektörün borç ödeme döneminin
gelmesi, mevcut borçlara ötelenen
kamu alacaklarının yüklenmesi, iş
hacminin yurtiçinde ve yurtdışında
yeterince tatminkâr olmaması
binecektir.
Bu durum da reel sektörde,
kapanmalara, ödeme sorunlarına ve
işsizlik gerçeğinin tetiklenmesine yol
açacaktır. Ayrıca gerek reel
sektörün ödemeleri, gerek para
kaynaklarının tükenmiş olması,
gerekse de turizm, ihracat gibi gelir
kalemlerinin azalması döviz
üzerinde baskıyı arttıracaktır.

Ağustos ayının ikinci yarısından
itibaren giderlerin daha fazla arttığı
bir sürecin başlangıcını
yaşayacağız. Sonbaharla birlikte de
en çok konuşacağımız konuların
başında enflasyon, işsizlik ve döviz
gelecek.
Elbette her biri birbirinden
sıkıntılı bu konuları ele almak benim
için de tatsız ve arzu etmeyeceğim
bir durum. Fakat görünen köy de
kılavuz istemiyor. Okulların
açılmasıyla birlikte, her ne kadar
pandemi formatı olsa dahi, ilk
masraflar belirecektir.
Hatta bunu üniversite kayıtlarıyla
birlikte başlatmak doğru bir yaklaşım
olacak. Çünkü zannedildiği gibi bu
ülkede öğrenci olmak da, okutmak
da öyle ucuz bir konu değil. Büyük
ölçüde alım gücünü yitiren bir
tüketici gerçeği ışığında bu
harcamalar belki borç bularak, belki
de kenara atılmış üç kuruş
harcanarak yapılacak.
Ardından havaların soğumasıyla

birlikte enerji maliyetleri başta olmak
üzere birçok gider kapımızı çalacak.
Gıda fiyatlarının en ucuz olması
gereken süreci de ne yazık ki pek
tatlı atlatmadık.
Sonbaharla beraber gıda, giyim
ve benzeri harcamalarımızın daha
çok önümüze geleceğini biliyoruz.
Tüm bunların ışığında enflasyon,
Merkez Bankası’nın öngördüğü gibi
nasıl düşecek; büyük bir soru işareti.
Elbette kalem oynatılmayacaksa…
Zaten kalem oynatıp, bir de
yılbaşında alınacak maaşların
üzerine ikinci bir zam darbesi
vurulursa, borca batmış ve alım
gücünü yitirmiş bir tüketicinin hali
daha da sıkıntıya girecektir.
Bunun iç piyasada
zorlanmalardan, borç ödemelerine
kadar bir dizi sorunu beraberinde
getirmesi de kaçınılmaz. Ayrıca
bütçe açığını dikkate aldığınızda
yeni zamların ve vergi artışlarının da
kapıda olduğunu bilmek için
medyum olmaya gerek yok. Ortaya

Ortaya çıkan hal, hem döviz
üzerinde, hem de bağlantılı olarak
enflasyon bazında ilave bir baskıyı
gündeme taşıyacaktır. Bunların her
biri, sıkıntılı ve yönetilmesi gereken
bir sürecin başında olduğumuzu
gösteriyor.
En ürkütücü olan ise, bu dönemi
soğukkanlı, akılcı ve gerçekçi
yönetmesi gereken ekonomi
yönetiminin, tüm bunlar yokmuş gibi
davranması. Gerçekler ile popülizm
arasında büyük bir çelişki
yaşacağımız bu dönemde ülkenin
ihtiyaçlarını tek başınıza
karşılayamazsınız.
Ama gerek bireyler, gerekse de
reel sektör mensupları olarak
yapabileceğiniz bir şey var. Daha
çok dayanışma içinde olun. Daha
fazla gerçekçi davranın ve her
zamankinden daha yüksek oranda
bütçe çalışması ihtiyacının
gündeminizde olduğunu unutmayın.
Yoksa zor bir sonbaharın dökülen
yapraklarından olursunuz.
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devam edecek. Elbette reel sektör
de gelişmeleri donmuş bir vaziyette
takip etti. Çünkü bire bir onları da
ilgilendiriyordu.

İZLİYORUZ…
Başta dolar olmak üzere TL
karşısında dövizin değerlenmesi,
altın yükselişinin güvensizlik sinyali
vermesi ve yere göğe
sığdırılamayan borsanın herkesi
şaşırtması(!). Ortada bir sürpriz var
mı? Bana kalırsa yok. Yani
malûmun ilanı oldu. Fakat
yaşanandan daha önemli ve
üzerinde durulması gereken konu,
birkaç gün önce enflasyon ya da
satınalma endeksi açıklandığında
anında açıklama yapan ekonomi
yönetiminin ortadan toz olmasıydı.
Sonra artık işlerin tadının
kaçacağı iyice anlaşılınca Merkez
Bankası”ndan bir açıklama geldi.
Birkaç klasik cümleyi ardına
sıralayarak, özetle ‘izliyoruz’ dedi.
İzliyoruz ne demek?
Herkesin iyi ya da kötü, eksik ya
da fazla bir hamle beklediği saatte
yetkililer konuyu sadece izlemekle
yetindiler. Aslında bu anlamda
kendilerinin hatalı olduğunu da
düşünmüyorum. Zira işler rutinde
seyrederken, izlemek yerine
gereksiz ve riskli müdahil olup,
gerçekçi olmayan tabloyla hamasi
övünenlerin, elinde enstrüman
olmadan izlemekten başka çaresi
yoktu.

Fakat ‘izliyoruz’ açıklamasına
ciddi anlamda takıldım.
Sizce acile gelen bir yaralı
karşısında bir doktorun bunu
söyleme ihtimali var mı? Bir yangın
sırasında itfaiyenin vatandaşla
birlikte yangının karşısına geçip
‘izliyoruz’ deme şansı nedir?
Perşembe günü ekonominin
finans ayağında büyük bir gümbürtü
koptu. Gözüken o ki kopmaya da
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Başta dolar olmak üzere TL
karşısında dövizin değerlenmesi,
altın yükselişinin güvensizlik sinyali
vermesi ve yere göğe
sığdırılamayan borsanın herkesi
şaşırtması(!). Ortada bir sürpriz var
mı? Bana kalırsa yok. Yani
malûmun ilanı oldu. Fakat
yaşanandan daha önemli ve
üzerinde durulması gereken konu,
birkaç gün önce enflasyon ya da
satınalma endeksi açıklandığında
anında açıklama yapan ekonomi
yönetiminin ortadan toz olmasıydı.
Sonra artık işlerin tadının
kaçacağı iyice anlaşılınca Merkez
Bankası”ndan bir açıklama geldi.
Birkaç klasik cümleyi ardına
sıralayarak, özetle ‘izliyoruz’ dedi.
İzliyoruz ne demek?
Herkesin iyi ya da kötü, eksik ya
da fazla bir hamle beklediği saatte
yetkililer konuyu sadece izlemekle
yetindiler. Aslında bu anlamda
kendilerinin hatalı olduğunu da
düşünmüyorum. Zira işler rutinde
seyrederken, izlemek yerine
gereksiz ve riskli müdahil olup,
gerçekçi olmayan tabloyla hamasi
övünenlerin, elinde enstrüman
olmadan izlemekten başka çaresi
yoktu.
Fakat ‘izliyoruz’ açıklamasına
ciddi anlamda takıldım. Sizce acile
gelen bir yaralı karşısında bir
doktorun bunu söyleme ihtimali var
mı? Bir yangın sırasında itfaiyenin
vatandaşla birlikte yangının
karşısına geçip ‘izliyoruz’ deme
şansı nedir?
Peki niye sürpriz değil? Zaten
uzun zamandan beri ortaya konulan
yanlış bir ekonomi performansı ve
gerçeklerden kopup, eldeki
cephaneyi günübirlik başarılar için
harcayanların eseri olarak başka bir
sonuç sürpriz olurdu.
Ekonominin sonunda bu noktaya
geleceği de zaten biliniyordu.

Bugüne kadar önlem alınmaması,
hatta önlem almak bir yana dursun
işi daha da açmaz noktalara
getirecek uygulamalar yapılması işi
sürpriz olmaktan çıkarıyordu.
Bir de ‘gördün mü’cüler var
elbette. Ekonomi yönetimi
gelişmeleri izlerken, iki gün
öncesine kadar yaptığı yanlışlara
alkış tutanlar da konuşmaktan geri
kalmadı. Herkes ‘ben demiştim’
diyerek gelişmelerden paye
çıkarmanın derdine düştü.
Yani aracın freni patlamışken,
“vites küçült, hızı azalt” gibi
uyarılarda bulunanları felaket tellalı
olarak nitelendirip, yanlış yapan
ekonomi yönetiminin yanında saf
tutan ukalalar, arka arkaya
konuşmaya başladı. Hep bir
ağızdan ‘araba kaza yaptı’ dediler.

Kara gözüktükten sonra ‘kara
gözüktü’ diye bağıran çok olur. Bu
nasıl bir samimiyetsizliktir? Önemli
olan haklı çıkmak mı; ülke
ekonomisinin hasar almaması için
önceden uyarıda bulunmak mı?
Bunlar; hiçbir şey yapmayan ve
öncesinde yanlışlarla buna ortam
hazırlayan ekonomi yönetiminden
daha tehlikeli.
Velhasıl kelam koca bir ülke
gelinecek noktayı ‘izledi’, buna
ortam hazırlayan yanlışları ‘izledi’,
olay anında yetkililer izlerken de
‘gördün mü bak’ oynadı. Yazık
oluyor memlekete.
cetinunsalan@yahoo.com

MAKALE
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

TARIMDA PLANLAMA OLMASA GIDA
GÜVENCESİ SAĞLANAMAZ
PLANLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

OLASI HASTALIK VE DOĞAL
FELAKETLERE KARŞI TARIMDA
KENDİ KENDİNE YETEBİLİR BİR
ÜLKE OLMAK İÇİN PLANLAMA
ŞART…
Son Covid-19 sürecinde dünyada
olduğu gibi ülkemizde de gıda
güvencesi ve sürdürülebilirliği
konusu önemini iyice hissettirdi.
Çoğu kişinin gardırobumda iki
gömleğim, bir ayakkabım eksik
olsun, telefonum eski modelde
olabilir, ancak günlük gıda ihtiyacım
ve temiz hava alma ortamım eksik
olmasın, sağlığım yerinde olsun
dediğini duyar olduk.
Türkiye bulunduğu coğrafyanın
sağladığı iklim ve toprak yapısı itibarı
ile insanlığın ihtiyaç duyduğu
gıdaların kaynağı olan bitkilerin
yetişebildiği ender ülkelerden biridir.
Dünyadaki en zengin bitki çeşitliliğine
sahip coğrafyamızda çoğunluğu
planlamaya dayalı sorunlardan
kaynaklanan ve arz-talep dengesine
bağlı tarımsal ürün fiyatlarında
yaşanan aşırı iniş-çıkışlar çoğunlukla
yoksulların sofrasına ve sağlığına

kadar olumsuz yönde yansımaktadır.
İnsanoğlu tarımı yaşamın zorunlu
ihtiyacından çıkarıp tarımın bir gelir
kaynağı olduğunu günden günümüze
kadar örümcek ağı modelini bilerek/
bilmeyerek uygulayıp gıdadaki
birleşik kaplar prensibini yaratmıştır.
Örneğin bir yıl soğan fiyatı düşük
olduğu için bir sonraki yıl çiftçi soğan
ekiminden kaçınır. Soğan ekim alanı
az olunca tekrar fiyatlar yukarı
çıkmaktadır. Çiftçiler önceki yılı baz
alarak soğan para ediyor diye
yeniden soğan ekim alanını artırıyor
ve ürün talepten fazla olunca fiyatlar
yeniden düşük kalıyor. Arz-talep
aralığındaki kısır döngü bu şekilde
hem üreticiyi hem de tüketiciyi
olumsuz etkilemektedir. Üretimdeki
dengesiz değişim ekonomiden
toplum sağlığına kadar birçok alanı
etkileyen sürecin ciddi bir planlama
yetersizliğinin kaynaklandığı
görülmektedir.

Ülkeni refahı ve gelişmesi için
öncelikle kendi kaynaklarını amaca
uygun ve planlı bir şekilde üretime
dönüştürmek ve ihtiyacının
dışındakini diğer toplumlara ihraç
etmesi o toplumun refahı ve
saygınlığı için çok daha anlamlı
olacaktır. Eğer üretimde bizim için
öncelik para-pazar-ihracat derseniz o
zamanda son birkaç yıldır yaşanan
soğan-patates, domateste yaşana
fiyat dalgalanmaları toplumda
huzursuzluk ve eleştiri ortamını
doğurur ki; buda siyasi mecralara
kadar gerginlik konusu oluşturur ve
aynı zaman da yoksulların beslenme
kaynaklarını da azaltmış olursunuz.
Bu durum doğrudan gıda güvencesi
ve onun sürdürülebilirliğini zorunlu
olarak acil çözülmesi gereke konu
olarak çıkmaktadır.
Üretim planlanmasının yapılması
ve ülkenin öncelikle kendi kendine
yeterliliğinin belirlenmesi gerekir.
Kendine yeterli bitkisel ve hayvansal
gıda üretiminin yanında endüstrinin
ham madde ihtiyacının bilinmesi
gerekir. Bir tarım ülkesi olan
Türkiye’nin bugün tarımsal üretim ve
dağıtımda yaşadığı sorunların altında
planlama kadar sağlıklı bir veri
tabanına ve veri tabanını yönetmesi
sorunu görülmektedir. Başta tarımsal
istatistiki veri ve kayıtların düzenli
tutulması oluşacak veri bankasının
iyi yönetilmesi ile birçok alanda daha
gerçekçi projeksiyonlar ve
stratejilerin çizilmesi mümkün
olacaktır. Çağımızda çiftçi kayıtları,
bölgesel bitki ekim desenleri, uydu
verileri ve bilgisayar programları
yardımı ile temel gıda ihtiyaçları
merkezi planlama ile rahatlıkla
sağlanabilir. Ancak ne yazık ki birçok
alanda yaşadığımız nitelikli insan
gücü ve liyakat sorunu burada da
karşımıza ciddi sınırlayıcı faktör
olarak çıkmaktadır.
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Ülkeler Gıda Satışında Daha
Korumacı Oldular/Olacaklardır
Son yıllarda ülkemizde tarım
ürünlerinin fiyatları ihracat
politikaları belirlemektedir. Ülkelerin
bütünlüklü bir yaşam ve kalkınma
hedefi olmasa, tarımda da planlama
yeterince sağlanmayabilir.
Önceliğiniz insanınızın karnını
doyurmak, yaşam kalitesini artırmak
ve onun üzerinden gelişmek ise
ülkenin ihtiyacı olan gıdayı kendi
coğrafyanızda kendi olanaklarınızla
temin edersiniz. Üretim fazlasını da
dünyanın diğer ülkelerinde ihtiyacı
olanlara satabilirsiniz. Dünyanın
coğrafi ve ekolojik koşullarının
değişkenliği toplumları belirli gıda
kalemlerinde birbirine bağımlı
halede getirebiliyor. Nerdeyse
dünyanın hiçbir ülkesi tek başına
kendi kendine yeter düzeyde
değildir. Hatta buna teknoloji, ham
madde ve diğer kaynaklarını da
dahil edebiliriz.
Yaşadığımız bu salgın (pandemi)
günlerinde, uygulanabilir bir
tarımsal planlama ve stratejik
tarımın uygulanmasının ne kadar
önemli olduğu anlaşılınca bazı
ülkeler tarımda koruyucu duruma
geçtiler. Başta ABD, Çin, Avrupa
ülkeleri dahi birbirlerinin başta
maske olmak üzere tıbbi
malzemelerine sorgusuz sualsiz el
koyma dahi birçoğu içe dönük
kendine yeten korumacılığa
gittiklerini gördük. Birçok ülke
öncelikle kendi kendine yeterliliğe
önem verdi. Bu süreçte başta
maske olmak üzere birçok üründe
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hiçbir ülke kendi ihtiyacını
gidermeden maskeleri satmadı.
Türkiye’de meyve sebzede yeterlilik
durumu kabul edilir düzeyde. Ancak
buğday, mısır, yağ ve baklagil
bitkilerinde dışa bağımlılık
yaşanmaktadır. Et ve hayvansal
gıdalarda da yer yer dışa bağımlılık
yaşanmaktadır.
Ülkemizin de gelecekte yaşanacak
olası iklim değişimleri ve
pandemilerden en az zararla ya da
tamamen zararsız kurtulması için
ülkemizin gıda güvencesini
sağlama almamız gerekir. Bunun
için ekim-dikim ve ürünlerin
planlanmasının devlet tarafından
organize edilmesi artık kaçınılmaz
görülmektedir. Ancak devletin
gözetiminde, bilim ve teknolojinin
öngörüsünde hazırlanacak
planlamalarda herkese eşit
mesafede ve şeffaf bir şekilde
olması ve topluma güven vermesi
gerekir. Aksi takdirde güvensizlikler
kişilerin tekrar bildikleri yola
başvurmalarına neden olacaktır.

1.

Türkiye tarımsal veri
bankasının kurulması, ToprakSu, Köy Hizmetleri gibi
doğrudan tarım, toprak-su
konusunda temel yönetim
mekanizmaları oluşturulması.

2.

Türkiye temel toprak haritaları
hazırlanmalı, Türkiye’nin
toprak ve su varlığı net olarak
belirlenmeli ve amaca uygun
arazi su kullanım planlaması
yapılmalı.

3.

Sulanabilir tarım alanlarının
genişletilebilecek sınırlarının
belirlenmesi ve üretime
yönlendirilmesi

4.

Bitkisel üretimde 2002 öncesi
şekerpancarı ve tütünde
olduğu gibi yeterlilik eksenine
göre önceden planlamanın
yapılması

5.

Desteklemelerin ürüne değil,
kaliteye ve toprak korumaya
bağlı ödenmesi

6.

Çiftçilerin kullandığı petrol ve
gübrede KDV’lerin minimize
edilmesi

7.

Tarım teknolojilerinin temininde
kolaylık sağlanması.

8.

Toplum sağlığını kamusal
eksende sosyal devlet anlayışı
ile her insanın minimum gıda,
su ve temiz havya erişim
hakkına sağlayacak düzeyde
bir gelir sahip olması
sağlanmalıdır.

NE YAPILMALI?
Bu durum ileride olası salgın ya
da başka bir doğal felaketten
kaynaklanacak kıtlık ve açlık
durumlarına hazırlıklı olmamızı ve
her alanda kendi kendimize yeter
duruma geçmemiz için önemli bir
ders olmuştur. Acilen gıda
güvencesi ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için aşağıdakilerin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

HABER
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI
UZATILABİLECEK

MİNİ İSTİHDAM PAKETİ
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İşten çıkarma yasağının 30
Haziran 2021, kısa çalışma
ödeneğinin sektörler itibarıyla 31
Aralık 2020 tarihine kadar
uzatılmasını öngören mini
istihdam paketi Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanarak Resmi
Gazete’de yayımlandı.
31 Aralık 2020 tarihine kadar…

İşten çıkarma yasağının 30
Haziran 2021, kısa çalışma
ödeneğinin sektörler itibariyle 31
Aralık 2020 tarihine kadar
uzatılması konusunda
Cumhurbaşkanına yetki veren,
koronavirüs sürecinde kısa
çalışma ve ücretsiz izin
uygulayan ve yeniden faaliyete
geçen iş yerlerine normalleşme
desteği verilmesini öngören mini
istihdam paketi Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanarak Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Yürürlüğe giren istihdam
paketine göre, Cumhurbaşkanı
31 Aralık 2020 tarihine kadar
kısa çalışma ödeneğinin süresini
sektörel olarak ayrı ayrı veya bir
bütün olarak uzatabilecek.
Koronavirüs sürecinden en fazla
etkilenen turizm sektöründe kısa
çalışmanın uzatılması
bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI 3 AYLIK
SÜREYİ SEKTÖREL OLARAK
AYRI AYRI VEYA BÜTÜN
OLARAK 6 AYA KADAR
UZATABİLECEK…

1 Temmuz’dan önce pandemi
nedeniyle kısa çalışma
ödeneğine geçen ve çalışanlarını
ücretsiz izine çıkaran iş yerlerinin
normal çalışmaya geçmeleri
halinde 3 ayı geçmemek üzere,
prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigortalı
ve işveren hissesi primlerinin
tamamı İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanacak. Yeniden
faaliyete geçen iş yerlerine işçi
başına aylık 868 lira destek
verilecek. Bu destek SGK’ya
yapılacak prim ödemelerinden
mahsup edilecek. İşverene her
bir ay için sağlanacak destek
süresi, kısa çalışma ödeneği
veya nakdi ücret desteği verilen
süreye göre belirlenecek.
Normalleşme desteği alan
işverenler, aynı işçiler için bu
süre boyunca diğer prim teşviki
ve istihdam desteklerinden
yararlanamayacaklar.
Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi
sektörel olarak ayrı ayrı veya
bütün olarak 6 aya kadar
uzatabilecek.

Yürürlüğe giren yasaya göre,
belirli iş sözleşmesi, hizmet
sözleşmesi ile çalıştırılanlarda
sözleşme süresi sona erenler, iş
yerinin herhangi bir sebeple
kapanması ve faaliyetin sona
vermesi, her türlü hizmet alımı ile
yapım işlerinde işin sona ermesi
durumlarında iş akdi
feshedilebilecek. Mevcut
düzenlemeye göre, işveren
sadece İş Kanunu’nda yer alan
ahlak ve iyi niyet kurallarına
aykırılık durumunda iş akdini
feshedebiliyordu. Teklifle işten
çıkarma yasağı her defasında
3’er aylık dilimlerle olmak üzere
30 Haziran 2021 tarihine kadar
uzatılabilecek. İşten çıkarma
yasağı 17 Nisan’da 3 ay süreyle
getirilmiş ve sürenin dolmasının
ardından 17 Ağustos’a kadar
uzatılmıştı. Bu tarihten sonra 3’er
aylık sürelerle işten çıkarma
yasağı 30 Haziran 2021 tarihine
kadar uzatılabilecek. Bu süreçte
işveren işçileri ücretsiz izne
çıkartabilecek. Ücretsiz izindeki
işçiye aylık 1168 lira ödeme
yapılacak.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA
ERTELEME

50’den az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri
ile kamuya ait iş yerlerinde iş
güvenliği uzmanı ve iş yeri
hekimi görevlendirilmesi
zorunluluğu 31 Aralık 2023
tarihine kadar ertelendi.
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COVID-19 SALGINI SAĞLIK
SEKTÖRÜ ETKİ ANKETİ
YAYINLANDI

COVID-19 Salgını Sağlık
Sektörü Etki Anketi’ne göre
sağlık sektöründeki yöneticilerin
%54’ü koronavirüs sürecinde
sağlık hizmetlerine erişimde
sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Anket katılımcılarının %46’sı
tedbirlerin devam ederek 2020
sonuna kadar fiziksel katılımlı
bilimsel kongrelerin kesinlikle
yapılmaması gerektiğinin altını
çizerken, sağlık sektörünün
2020’de küçüleceğini 2021’de
ise stabil kalacağını öngörüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan
yeni tip koronavirüs salgını, pek
çok sektörde dengeleri
değiştirirken kamuyla daima
yakın temasta olan ve salgınla
mücadelede en ön safta yer
alan sağlık sektörünün
dinamikleri de yeniden
şekillenmeye başladı. Econix
Araştırma, salgının sağlık
sektörüne etkilerini mercek
altına almak için kamu kurumu,
ilaç, sağlık hizmeti, tıbbi
malzeme ve cihaz firması
akademik kurum, sivil toplum
örgütü ve danışmanlık, klinik
araştırma vb. hizmetler veren
şirketlerden yöneticilerin
katılımıyla ‘COVID-19 Salgını
Sağlık Sektörü Etki Anketi’
başlıklı bir çalışma
gerçekleştirdi. Araştırmada en
dikkat çekici iki nokta, sektörün
salgın tedbirlerine bağlılığı ile
sektörün küçüleceğine dair
beklentiler oldu.
Sağlık Sektörünün Yüzde 46’sı
Yıl Sonuna Kadar Kongre İstemiyor

Sağlık sektöründen yöneticilerin
katıldığı anketin sonuçlarına
göre, katılımcıların %46’sı 2020
yılı sonuna kadar geniş katılımlı,
yüz yüze klinik ve bilimsel
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kongrelerin kesinlikle
yapılmaması gerektiğini belirtti.
%65’lik bir kesim ise 2020 yılı
içinde gerçekleşebilecek olası
toplantıların çevrimiçi
yapılmasından yana olduklarını
ifade etti.

SEKTÖRÜN %75’İ YÜZ YÜZE
TOPLANTI YAPMIYOR

COVID-19 Salgını Sağlık
Sektörü Etki Anketi, salgın
sürecinde sağlık sektörünün %
48’inin kısmen, %47’sinin ise
tamamen evden çalışmaya
geçtiğini ortaya koydu. Evden
çalışmaya geçenlerin %52’si 3
ay sonra, %30’u ise 6 ay sonra
ofisten çalışmaya devam
edeceğini söyledi. Tedbirli
yaklaşımlar, toplantı tercihlerine
de yansıdı. %75’lik bir kesim
kurum içinde veya dışında yüz
yüze toplantı yapmadıklarını
belirtirken %68’lik bir kesim de
kurumlarının 2020 yılı içinde
geniş kapsamlı herhangi bir
toplantı yapmayı planlamadığını
söyledi.

“SAĞLIKÇILARIN BEKLENTİSİNİ
DİJİTALLEŞME
KARŞILAYACAK”

Araştırma ekibinin başında
yer alan Dr. Güvenç Koçkaya,
anketin ortaya koyduğu tabloda
temel ihtiyacın, çağa entegre
çözümler geliştirmek olduğuna

dikkat çekti. Koçkaya, “Faaliyet
alanı ister ilaç veya tıbbi cihaz
ister danışmanlık olsun, odağına
insan sağlığını alan bir sektörün
insanlarla olan temasını kesmek
elbette imkansız. Ancak sektör,
salgın sürecinin yükünü bu denli
sırtlamışken ve durumun
ciddiyetini deyim yerindeyse
teninde hissetmişken, kendi
içinde aldığı tedbirleri
gevşetmesi de bir o kadar zor.
Bu noktada, artık tüm dünya için
elzem hale gelen dijital
dönüşümü sağlık sektöründe de
ayakları yere basan projelerle
hayata geçirmek ve çevrimiçi bir
atmosferi işleyebilir olduğu
kadar sürdürülebilir bir hale
getirmek gerekiyor” dedi.

SALGINDA GÖREV BAŞINDAN
AYRILMAYANLARIN ORANI
YÜZDE 78
Sağlık sektöründe koronavirüs
tedbirleri elden bırakılmadığı gibi, iş
akışının da yoğunlukla devam ettiği
gözlendi. Anket sonuçları,
katılımcıların %78’inin kurumlarının
kamu tarafından getirilen ücretsiz
izin desteğine başvurmadığını
gösterdi. Benzer şekilde kısa

çalışma ödeneğine başvuruların da
sağlık sektöründe az olduğu
gözlendi.
Sektör 2020’de yüzde 4.91
Küçülmeyi, 2021’de Sabit
Kalmayı Bekliyor
Econix Araştırma, sağlık
sektörünün satış beklentilerine de
mercek tuttu. Katılımcıların %44’ü
2020 yılında sektörün satışlarının %
10’dan fazla düşeceğini, %11’lik
kesim ise %10’dan fazla artış

yaşanacağını öngördüğünü belirtti.
Ortalamaya bakıldığında sektörün
2020 yılında %4.91’lik düşüş, 2021
yılında ise ortalama %0.38’lik bir
artış beklediği görüldü. Dr. Güvenç
Koçkaya “Sağlık sektörü,
toplumdaki genel algının aksine
2020 yılını küçülerek kapatacağını
öngörüyor. 2021 yılında ise
herhangi bir büyüme beklenmiyor.
Bir diğer ifade ile sağlık sektörü

2022 yılına kadar tekrardan 2019
rakamlarını yakalamayı öngörmüyor
şeklinde yorumlayabiliriz” dedi.

çeşitliliği oldu. Katılımcıların %38’i
üretici firmanın AR&GE ve üretim
maliyetleri ile fiyatlandırma yapması
gerektiğini belirtirken, %22’si
üreticinin sadece üretim maliyetini
fiyatlandırması, %21’i değer bazlı
fiyatlandırma yapılması ve %19’u
bulunacak aşının ücretsiz verilmesi
yönünde görüş bildirdi. Dr. Güvenç
Koçkaya “Her ne kadar farklı
görüşler olsa da aslında sağlık
sektörünün sadece %21`i ARGE ve
üretim maliyetleri dışında firmaların
karlılığının olmasını düşünüyor.
Geri kalan %79’luk kesim, aşı
fiyatlandırmasında ücretsiz veya
ARGE ve/veya üretim maliyetleri
kadar bir bedel olması gerektiğini
belirtiyor. Bunun temel nedeni,
pandemi bitmedikçe Dünya’nın
eskisi gibi olmayacağı, Dünya eskisi
gibi olmadıkça sağlık sektörü dahil
kimsenin iyi olamayacağıdır. Bu
noktada aşının bir sosyal
sorumluluk tarafı olduğu aşikar”
dedi. (kobipostası)

COVİD-19 AŞISININ
FİYATLANDIRILMASI
KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI
VAR
Anketin ortaya koyduğu bir diğer
dikkat çekici nokta ise COVID-19
aşısının bulunması durumunda
fiyatlandırmanın nasıl olması
gerektiğine yönelik görüşlerin
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HABER
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
TEMMUZDA 2,2 MİLYAR DOLAR
İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye otomotiv endüstrisi,
temmuz ayında 2,2 milyar dolar
ihracat gerçekleştirdi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliğinden (OİB)
yapılan açıklamaya göre, sektörün
dış satımı, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 24 düştü.
Haziran ayında 2 milyar 16 milyon
dolar ihracat yapan sektör,

temmuzda 2 milyar 201 milyon
dolar ihracata imza atarak bir
önceki aya kıyasla yüzde 9,2 artış
kaydetti.
Temmuz verileriyle ülke ihracatında
yine ilk sırada yer alan otomotiv

endüstrisinin toplam ihracattan
aldığı pay, yüzde 14,7 olarak
gerçekleşti. Sektörün yılın ilk yedi
aylık ihracatı ise yüzde 28,7
düşüşle 13 milyar dolar oldu.
Temmuzda ihracat, binek
otomobilde yüzde 29 azalarak 808
milyon dolar, eşya taşımaya
mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 35
azalarak 312 milyon dolar, otobüsminibüs-midibüs ürün grubunda
yüzde 21 azalarak 162,8 milyon
dolar, tedarik endüstrisinde, yüzde
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7 azalarak 820 milyon dolar olarak
kaydedildi.
Tedarik endüstrisinde en fazla
ihracat yapılan Almanya’ya dış
satımda yüzde 12,44 azalma
görülürken, ikinci sıradaki ABD’ye
ihracat yüzde 10, üçüncü sıradaki
İtalya’ya ihracat da yüzde 1 arttı.
Önemli pazarlardan Romanya’ya
yüzde 9, Birleşik Krallık’a yüzde 6,
Fransa’ya yüzde 26’lık düşüş
görülürken, İspanya’ya yüzde 36,
Polonya’ya yüzde 4, Fas’a yüzde 55
ve Macaristan’a yüzde 62’lik ihracat

artışı yaşandı.
BİNEK OTOMOBİLLER İLE
OTOBÜS-MİNİBÜS-MİDİBÜS
İHRACATI
Temmuzda binek otomobillerde
önemli pazarlardan Fransa’ya
yüzde 27,5, Almanya’ya yüzde 13,
İtalya’ya yüzde 38, Birleşik Krallık’a
yüzde 35, Polonya’ya yüzde 22,
İspanya’ya yüzde 44 ihracat düşüşü
gerçekleşti.
Slovenya’ya yüzde 7, Mısır’a yüzde
25 ihracat artışının görüldüğü binek
otomobillerde, Tayvan, Yunanistan,
Danimarka, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus’a
ihracat arttı.
Eşya taşımaya mahsus motorlu
taşıtların dış satımında,
Slovenya’ya yüzde 48, Belçika’ya
yüzde 54, Avustralya’ya yüzde 78,
Meksika’ya yüzde 827, Ukrayna’ya
yüzde 355 artış yaşandı. Aynı ürün
grubundaki satışlar, Fransa’ya
yüzde 18, Birleşik Krallık’a yüzde
43, İtalya’ya yüzde 51,5 ve
Almanya’ya yüzde 24 düştü.
Otobüs-minibüs-midibüs ürün

grubunda ihracat, Fransa’ya yüzde
6,6, İtalya’ya yüzde 47, Almanya’ya
yüzde 44 azalırken, Norveç’e yüzde
1,271, Macaristan’a yüzde 6,522 ve
Gürcistan’a yüzde 4,339 arttı.
“AB ÜLKELERİ, İHRACATTA İLK
SIRADA”
Endüstrinin en büyük pazarı
Almanya’ya ihracat, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 23 gerileyerek,
317 milyon dolar oldu. İkinci büyük
pazar Fransa’ya dış satım, yüzde
27 oranında düşüşle 283 milyon
dolar olurken, üçüncü büyük pazar
konumundaki İtalya’ya yüzde 34
azalışla 178 milyon dolar oldu.
Temmuz ayında ihracat
sıralamasında ilk 10 ülke arasında
yer alan ülkelerden sadece
Slovenya’ya ihracat artışı yaşandı.
Bu artış oranı, yüzde 18 olarak
gerçekleşti.
Dış satımın yüzde 28 düştüğü AB
ülkeleri, temmuzda yüzde 72 pay ve
1 milyar 592 milyon dolar ile
ihracatta ilk sırada yer aldı.
Temmuzda, Uzakdoğu ülkelerine
yüzde 34 ve Okyanusya ülkelerine
yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.
“İHRACATIMIZIN 2 MİLYAR
DOLARIN ÜZERİNDEKİ SEYRİNİ
SÜRDÜRÜYORUZ”
Açıklamada değerlendirmelerine
yer verilen OİB Yönetim Kurulu
Başkanı Baran Çelik, temmuz
ayındaki düşüşte yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının
etkisinin sürmesinin yanında,
Kurban Bayramı tatili nedeniyle iş
günü sayısının 4 gün düşmesinin
etkili olduğunu belirtti.
Çelik, “Devam eden ‘yeni
normal’de, ihracat artışını başarıyla
sürdürerek, ülke ihracatında yine ilk
sırada yer alıyoruz. Değer bazında
ihracatımızın 2 milyar doların
üzerindeki seyrini başarıyla
sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

HABER

USİAD KURUCUSU, EMEKTARI DEĞERLİ AĞABEYİMİZ
EMİN NEDİM GÜLKAÇ ARAMIZDAN AYRILDI
Derneğimiz USİAD’ın Kurucu
Üyesi, 20 yıldan bu yana
derneğimizin yönetim kademlerinde
görev almış emektar ağabeyimiz
Emin Nedim Gülkaç 73 yaşında
aramızdan ayrıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ilke ve
devrimleri için mücadele veren,
Cumhuriyet sevdalısı, Ulusal

Güle güle değerli büyüğümüz Emin
Nedim Gülkaç…
Hepimizin başı sağolsun…

Sanayici ve İş Adamları
Derneği’nin kurucularından,
dokuma ustası Emin Nedim Gülkaç
3 Mayıs 2020 tarihinde vefat etti.
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MAKALE
Prof. Dr. Cihan DURA

MİLLETÇE NASIL KUVVETLİ OLURUZ?
Toplardan, süngülerden, taşlardan
da kuvvetli temel; bilimin
hazırlayacağı, eğitim ve öğretimin
hazırlayacağı temeldir. Çünkü
Cumhuriyetimiz fikir, bilim ve teknik
bakımından, beden bakımından
kuvvetli ve yüksek karakterli
koruyucular ister.
Ekonomi ise en kuvvetli
silahımızdır. Ekonomide ilerlememiş
milletler varlıklarını sürdüremezler.
Bir millet ekonomik yönden ne kadar
kuvvetli olursa, bugünün ve
geleceğin tehlikelerine karşı o kadar
hazırlıklı olur. Bir milletin ekonomisi
kadar, maliyesi kadar önemli başka
bir şeyi yoktur. Bu alanlarda
bağımsız ise, başarılı ise, ancak o
zaman kuvvetli demektir.

Her şeyden önce başta gelen,
kuvvettir.
Zayıf olan, kuvvetli olanın mutlaka
mahkûmudur. Kuvvet yoksa hak
sahibi olmanın hiçbir anlamı yoktur.
İnsanlık, adalet, bütün prensipler,
kurallar ikinci derecede kalır.
En çok kuvvetli nasıl olunur? Her
bakımdan, manevî ve ahlakî
bakımdan, bilimsel ve teknik
bakımdan kuvvetli olmakla olur. Bu
unsurlardan yoksun bir millet en son
silahlarla donatılmış olsa bile
kuvvetli değildir. Elbette silah da
gereklidir, ancak silah kuvveti,
kuvvet bileşkesini oluşturan
unsurların sonunda gelir. Genel
olarak, fizik kuvvet ikinci plandadır.
Kafası işlemek… esas olan budur.
Zekâ ve kavrayışı kısa olan
kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı
yerinde olan daha az kuvvetlilerle
başa çıkamazlar.
Örneğin, kuvvetli bir ordu nasıl
olur? O şekilde olur ki, her bireyi,
özellikle subayı, kumandanı, aklın,
bilim ve tekniğin gereklerini
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kavramıştır; tavır ve hareketlerini
ona göre belirler. Bu kadar mı,
hayır! Aynı zamanda yüksek
ahlaklıdır. Azim ve inanç
bakımından kuvvetlidir.

Büyük ülkümüz en uygar ve en
gönençli, güçlü bir millet olarak
varlığımızı yükseltmektir; özgür,
bağımsız, daima daha kuvvetli ve
gönençli bir Türkiye’dir. Bu idealin
belkemiği ekonomik kalkınmadır.

Manevi kuvvet öyle bir kuvvettir
ki, her şeyi, örneğin her yorgunluğu
yener. Yorgunluk bir insan, bir canlı
için doğal bir durumdur. Fakat
insanın sahip olduğu manevî kuvvet
onu dinlendirmeden çalıştırabilir.
Örneğin, Atatürk kendisine “seni
yorulmadan takip edeceğiz” diyen
gençlere şu yanıtı vermiştir:
“yorulmamak ne demek gençler,
yorulsanız bile beni takip
edeceksiniz.”

Siyasî, askerî zaferler çok büyük
olabilir, fakat ekonomik zaferlerle
taçlandırılamazsa, kazanılan
zaferler kalıcı olmaz, az zamanda
söner. Bu bakımdan en kuvvetli ve
parlak zaferimizin dahi
sağlayabildiği ve daha
sağlayabileceği faydalı semereleri
korumak için, ulusal ekonomimizin,
iktisadî egemenliğimizin temini,
sağlamlaştırılması ve genişletilmesi
gerekir.

KUVVETLİ OLMANIN YOLLARI

Milletçe kuvvetli olmanın bir
kaynağı da milliyet duygusudur.
Milliyet duygusu, bir topluma başlı
başına kuvvet ve sağlamlık
kazandıran bir niteliktir. Bunda gafil
olan insanlardan meydana gelen bir
toplum çürümeye mahkûmdur.
Çünkü o toplum zaten sağlam ve
kuvvetli değildir.

Kuvvetli olmak için koşullar
vardır, birincisi çalışmaktır. Her
bakımdan, maddi ve manevi
bakımdan çalışkan olacağız.
Gençlerimizi çalışkan yetiştireceğiz.
Bizim Millî Ülkümüz millet ve
ülkeyi gerçek kurtuluşa götürmek,
sağlam bir devlet yapısı kurmaktır.
Bu ülkü için en kuvvetli temel
bilimdir, eğitim ve öğretimdir.

Bir insanın kendini milletiyle bir
ve beraber hissetmesi!... Atatürk
diyor ki: bir insan milletiyle kendini
beraber hissettiği zaman ne kadar
kuvvetli olur, bilir misiniz? Bunu
anlatmak kolay değildir. Benim,
Samsun’a çıktığım gün, elimde
maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız

büyük Türk milletinin asaletinden
doğan ve benim vicdanımı dolduran
yüksek ve manevî bir kuvvet
vardı. O ne muazzam bir güçtür!
Onu yıllar sonra bir kez daha çok

yakınımda hissettim.
İstanbul Sarayburnu’ndayım:
Her zaman, her yerde olduğu gibi o
gece de halk ile karşı karşıya
geldiğim anda, büyük, azametli bir
kuvvetin etkisi altında kaldığımı
hissettim. Bu kuvvet, bu enerji
nedir? Türk halkını, Türk toplumunu

oluşturan yüksek insanların kalp
pınarlarından yükselen duyguların,
arzuların, heyecanların, niyetlerin
bir noktada, bir hedefte, bir gayede
birleşmesidir o kuvvet!
Milletin bu kuvvetine siyasal
açıdan, ‘egemenlik’ denir. Millet,
gücünü devlet eliyle kullanır.

İradesini onunla gerçekleştirir.
Milletçe başka nasıl kuvvetli
oluruz? Kültürümüzü sahiplenerek,
birlik olarak kuvvetli olunur. Birer
yurttaş olarak Türk kültürü ile ne
kadar dolu olursak, ne
kadar birlik olursak devletimiz,
Cumhuriyetimiz de o kadar kuvvetli
olur. “Birlikten kuvvet doğar”
demişler. Kuvvetli olmak, zayıf
olmamak için aynı hedeflere bütün
erkekler, bütün kadınlar birlikte
yürüyelim. Çocuklarımıza tarihimizi
öğretelim, görkemli Türk
tarihini… Çünkü onlar atalarını
tanıdıkça daha büyük işler yapmak
için kendilerinde kuvvet bulacaktır.
Yapacağımız işlerde başarılı
olmak ve başarıları sebatla ve
esenlikle yürütebilmek için
kuvvetli karakter sahibi olmak
zorundayız. Bizim kuvvetli
karakterimiz elbette millî

karakterimizdir. Daima ve daima bu
millî karakterimizi yükselterek
korumamız lazımdır.
Kaynaklarımız vardır. O
kaynaklar bir hedef içindir, bir değer
veya üretim içindir. Onları
yaymamalı, dağıtmamalıyız, aynı bir
hedef üzerine yoğunlaştırılmalıyız.
Atatürk diyor ki, “herhangi bir
maddeyi gayet geniş bir alana
dağıttığımız zaman, o madde
yoğunluktan, kuvvetten yoksun olur.
Fakat aynı unsuru kendisiyle, kendi
varlığıyla orantılı boyutta bir doğal
çevreye koyarsanız, elbette daha
yoğun ve kuvvetli olur.”
Hayat demek; mücadele
demektir. Hayatta başarı
mücadelede başarıyla mümkündür.
Bu da kuvvete dayanır, kuvvet
gerektirir. Başarı için en
iyi siyaset her bakımdan en kuvvetli
olmaktır.
Tarih boyunca pek çok millet
birçok darbelere maruz kalmıştır.
Bu darbeler ya bir milletin benliğini,
varlığını yok eder ya da milletin
mevcut şeklini (devletini) yıksa bile,
kendisini yok edemez. Böyle
darbelere maruz kalan bir ülkede
ikinci sonucun meydana gelebilmesi
için, o ülkenin dayandığı milletin çok
kuvvetli olması lazımdır. Türk milleti
böyledir. Maruz kaldığı birçok
darbeler karşısında varlığını hep
korumuştur. Türk kuvvet ve
zekâsının yenmediği ve
yenemeyeceği hiçbir zorluk yoktur.
Bir Türk dünyaya bedeldir.
Dünyada insanca yaşamak
için bağımsız olmak lazımdır. Millet
olarak bağımsız mı olmak istiyoruz?
Kuvvet sahibi olacağız, varlığımızı
düşmana ispat edeceğiz. Kuvvet
ordudur, ekonomidir. Millet gönenç
ve mutluluk içinde yaşamak ister.
Bunun için de kuvvet ekonomidir.
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yeteneğini fiilî eserleriyle göstermeli,
kanıtlamalıdır. Yoksa, kendisine değer
verilmesini ve saygı gösterilmesini
beklemesi boşunadır. Kudret ve
yetenekten yoksun olanlara değer
verilmez. Dünya bir imtihan
meydanıdır. Türk milleti de Millî
Mücadele’de bir imtihanla, en çetin bir
imtihanla karşı karşıya idi. İmtihanda
başarı sağlamadan, yani gücümüzü,
yeteneğimizi göstermeden, bize karşı
lütufkâr davranılmasını beklemek
doğru olabilir miydi?
Hiç kimse kimseye, hiçbir millet diğer
millete özgürlük ve
bağımsızlık vermez. Milletlerde doğal
olarak ve yaratılıştan mevcut olan bu
hak, milletlerce kuvvetle, mücadele ile
saklı bulundurulur. Kuvveti olmayan,
dolayısıyla mücadele edemeyen bir
millet, mahkûm ve tutsak
durumundadır. Böyle bir milletin
bağımsızlığı gasp edilir.
22 yılının Ağustosu'na kadar Batı
devletleriyle olumlu anlamda ciddi
ilişkiler kurulamadı. Ülkemizde bulunan
düşmanları silah gücüyle
çıkarmadıkça, gösterebileceğimiz
ulusal varlık ve kudretimizi fiilen ispat
etmedikçe, diplomasi alanında ümide
kapılmanın doğru olmadığı yolundaki
inancımız kesin ve sürekli idi. En doğru
görüşün bu olduğunu, bu olacağını
doğal olarak kabul etmek gerekir.
EYLEM İÇİN, VAR OLMAK İÇİN…
İnsanlar akıl ve zekâları ile birçok
şey düşünür, bulur, keşfeder. Fakat
bütün bunları insan kuvvetinin yardımı
olmadan uygulamaya koyamazlar.
Vatanın bahtsız günleri olabilir, kara
günleri olabilir. O zaman, kurtuluş
çabalarında en önemli başarı; bütün
millet bireylerinin, maddi ve manevi
bütün güçlerini birleştirmesi; ülkenin
bütün kuvvet ve araçlarını aynı yönde
harekete geçirmesi olacaktır.
Eğer milletimize hizmet etmek
istiyorsak, onu millet olarak, insan
olarak namus ve şerefiyle yaşatmak
istiyorsak, kabul edeceğimiz esas;
elimizdeki bütün kuvvet ve araçlarımızı
gereğince kullanarak, bizi imhaya
çalışan düşmanların emellerini kırmak
olmalıdır. Esas olan, yurdumuzu ve
haklarımızı savunacak kuvvete sahip
olmaktır. Türk vatanına ve
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bağımsızlığına göz dikenlere karşı
hem askerî bakımdan hem de onların
her ümidini kıracak şekilde ekonomi,
siyaset ve idare bakımından kuvvetli
olmak lazımdır.
Bununla birlikte çok kuvvetli olunsa
bile, siyasette hesaplı ve ılımlı
davranmayı göz ardı etmemelidir.
Kuvvet kullanmak gerektiğinde, ona en
son başvurmalıdır. Yavaş yavaş yola
gelmeyenler, sonunda yine zorla yola
getirilir.
Atatürk diyor ki: bana kuvvetimin,
isteklerime ulaşmamdaki başarının
sırrını sordular, “durur, dinlerim” dedim.
Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri
kazanarak yönettim. İyi bir lider şiddete
başvurmaz. Belki otoriter bir önderdim,
ancak asla diktatör olmadım.
Bugünün yaşam koşulları içinde, tek
bir birey kadar bir millet de kudret ve

Millî Mücadele’de Türkiye bütün
yaşamsal kuvvetlerini kendi toprakları
dahilinde kullanmak zorunda olduğu
için, kendisine dışardan yardım da
lazımdı. Fakat bu destek, birliğimize ve
bağımsızlığımıza son verecek bir
vesayet şeklini alamazdı. Yaşam ve
varlığımızı korumak için dışardan
kuvvet, bir kuvvet kaynağı aramak
lazım geldiğinde, daima kendi
görüşlerimiz baki kalmak koşuluyla,
her kaynaktan yararlanmayı uygun
görüyorduk. Kurtuluşumuz için
yapılacak yardımlar karşısında
bağımsızlığımızı korumak için kendi
kuvvetimize dayandığımızı ispat
etmeliyiz. Bize yardım etmek için
gelecek kuvvetler bizi yutacak kadar
olursa yutar.
Kaynak: ATANAME (2019)

KİTAP DÜNYASI
NUTUK”... Mustafa Kemal
Atatürk’ün sadeleştirilmiş Nutuk
kitabını bölüm bölüm, bizzat
yaşanmış hatıralar ve yazılmış
hatıratlarla anlatıyor bu eser... Ve
yetinmiyor, çerçeve yazılarla hatırat
sahiplerini, Milli Mücadele’nin
önemli olaylarını, kim kimdir’i
anlaşılır bir dille okuyucuya
sunuyor. Roman gibi film gibi bir
akışla, bir solukta anlatıyor... Milli
Mücadele’yi, Vatan’ın nasıl
kurtulduğunu, Cumhuriyet’in nasıl
inşa edildiğini ve Mustafa Kemal
Atatürk’ü anlatıyor…
Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk, Mustafa
Kemal Atatürk, Kültür A.Ş.,
Temmuz 2020, 1304 Sayfa.
DEPREM AFFETMEZDEPREMDEN KORUNMA EL
KİTABI

HATIRATLARLA
KARŞILAŞTIRMALI NUTUK
“Zaten çocukluğumun çoğu günü
bu Bandırma Gemisi’nde geçtiği için
her tarafını cin gibi bilir ve bu gemiyi
çok severdim. Kaptan İsmail Hakkı
Amca da beni çok severdi, her
seferden dönüşte hediyeler getirirdi.
Beynimde fırtınalar yaratan,
hayalimde canlandırdığım bu büyük
komutanı görmeden gidemezdim.
Babama “Ne olur beni Mustafa
Kemal’e götür” diye yalvardım.
Babam önce düşündü sonra “Gel
bakalım oğlum, bir çaresini buluruz
belki” deyince sevinçten kalbim
uçuyordu. Kız kulesi açıklarında
demirleyen Bandırma Vapuru’na
babamla beraber bir sandalla çıktık.
Annemi rıhtıma bırakmıştık.
Biraz sonra babam beni bırakıp
gittiği yerden dönerek “Gel bakalım
oğlum, Mustafa Kemal’e
götüreceğim seni” dedi. Hayal mi

görüyordum?
Mustafa Kemal’e ayrılan
kamaraya geldik, beraberce içeri
girdik, karşımda masmavi gözleriyle
çakmak çakmak bakan büyük
Komutan büyük asker Mustafa
Kemal oturuyordu. Bize doğru
seslenerek “Hacı Bey, maşallah
delikanlı cin gibi, bakışları akıl dolu,
gel bakalım yanıma” dedi. Yanına
nasıl gittik, elini nasıl öptüm,
yanağımı nasıl okşadı ki rüya
gibiydi Allahım… Bana “Adın ne
senin” diye sorunca kendime geldim
“Nurettin efendim” dedim. Bana “Bu
ülke hepimizin, ama esas siz
gençlerin. Mücadeleden yılmak yok,
tamam mı?” dedi. Sonra babama
dönerek “Hadi Hacı Bey, artık veda
sona ersin, yolumuz uzun” diyerek
bizi nazikçe yolladı...”

1999 Marmara depremlerinden
bu yana, ülkemizdeki fayların yeri,
derinliği, ne zaman harekete
geçeceği çok tartışıldı, konuşuldu.
Fay konusunu öğrendik.
Peki, bu bilgiler hayatta kalmamızı
sağlayacak mı?
Daha da önemlisi: Depreme nerede
yakalanacağız?
Okulda mı, yüksek bir binada mı,
sokakta, alışveriş merkezinde,
otobüste ya da metro da mı?
Ve depremin sıfır saniyesinde ne
yapacağız?
Mikdat Kadıoğlu “Depreme Hazır
mısın?” kitabında hem bu soruların
cevaplarını hem de bireysel ve
toplumsal olarak neler yapılması
gerektiğini ayrıntılarıyla ele alarak,
depremde karşılaşabileceğimiz
farklı durumlarda hayatta kalmamızı
sağlayacak bilgileri veriyor.
Deprem Affetmez-Depremden
Korunma El Kitabı, Mikdat
Kadıoğlu, Tekin Yayınevi, 2020, 56
Sayfa.

Nuri Ulusu Nutuk’a daha önce
hiç bu gözle bakmış mıydınız?...
“Hatıratlarla Karşılaştırmalı
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EKONOMİDEN KISA KISA
2020 KDV İNDİRİMİ SONRASI
YENİ ORANLAR BELLİ OLDU

KDV indirimi uygulaması resmen
başladı. COVID-19 pandemisinin
ekonomiye olumsuz etkilerinin
azaltılması için yapılan çalışmalar
kapsamında yıl sonuna kadar KDV
indirimi uygulanacak.
COVID-19 pandemisi ekonomik
faaliyetleri olumsuz etkilerken, buna
karşı çalışmalar başladı. Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından açıklanan KDV indirimi
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yapılan
düzenlemeyle yüzde 18 olan KDV
oranı yıl sonuna kadar yüzde 8'e
indirilirken, turizm bağlantılı
sektörlerde ise yüzde 1 olarak
uygulanacak. KDV indirimi
uygulamasına 2020 sonuna kadar
devam edilecek.
KDV indirimi neleri kapsıyor?
İş yeri kiralama hizmeti, kongre,
konferans, seminer, konser, fuar ve
lunapark giriş ücretleri, düğün,
nikah, balo ve kokteyl salonlarında
verilen organizasyon hizmetleri,
berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile
güzellik salonunda verilen hizmetler,
terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil
ürünlerinin onarım ve tamiratı,
ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru
temizleme, çamaşırhane, giyim
eşyası ve diğer tekstil ürünlerini
ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim
yıkama hizmetlerinde KDV yüzde 8
olarak uygulanacak.
Ayrıca malzemeleri hariç aşağıdaki
faaliyetler de KDV indiriminden
yararlanacak:
“Bisiklet, motosiklet ve motorlu
bisikletlerin bakım ve onarımı, evde
kullanılan elektrikli cihazların
(buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi,
bulaşık makinesi, fırın, klima gibi)
bakım ve onarımı, tüketici
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elektroniği ürünlerinin (TV, radyo,
CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video
kameralar gibi) bakım ve onarımı,
evde kullanılan ısıtma ürünlerinin
(termosifon, şofben, banyo kazanı,
kombi gibi) (merkezi ısıtma
kazanları hariç) bakım ve onarımı,
ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve
onarımı, mobilyaların ve ev
döşemelerinin bakım ve onarımı,
bilgisayarların, iletişim araç ve
gereçlerinin, saatlerin bakım ve
onarımı, müzik aletlerinin bakım ve
onarımı, çilingirlik ve anahtar
çoğaltma hizmetleri ile hamallık
hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının
yağlanması, yıkanması, cilalanması
hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve
döşemelerin bakım ve onarımı,
hane sakinlerine verilen konut
bakım, onarım, boya ve temizlik
hizmetleri.”
Yine, genel orana tabi yeme-içme
hizmetleri (alkollü içeceklere isabet
eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı
hizmetleri, genel orana tabi süs
bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV
indiriminden faydalanacak.
Salgın döneminde en çok etkilenen
sektörlerden turizm ile doğrudan ve
dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti,
yeme-içme sektöründe verilen
hizmetler ile sinema, tiyatro, opera,
operet, bale ve müze giriş ücreti gibi
kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan
KDV oranları da yıl sonuna kadar
geçici olarak yüzde 1'e indirildi.

HAZIR GİYİM İHRACATI
TEMMUZDA 1,8 MİLYAR DOLARI
AŞTI
İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
Başkanı Mustafa Gültepe, hazır
giyim ihracatının temmuz ayında
yüzde 8,4 artışla, 1 milyar 812
milyon dolara yükseldiğini söyledi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB)'nin
açıklamasında görüşlerine yer
verilen İHKİB Başkanı Mustafa
Gültepe, hazır giyim endüstrisinin
Türkiye ekonomisi için stratejik
önemde olduğunu aktararak,
sektörün salgın sürecinde de kritik
rolünü ortaya koyduğunu vurguladı.
Mart ayından itibaren 3 ay boyunca
sıkıntılı bir dönem geçiren sektörün,
yönünü yeniden yukarı çevirdiğini
belirten Gültepe, şunları kaydetti:
“Haziranı yüzde 25 ihracat artışı ile
kapattık. Temmuzda da
beklediğimizin çok üstünde bir
performans sergiledik. Temmuz
ayını en iyimser tahminle geçen yılın
aynı ayı ile başa baş kapatacağımızı
öngörüyorduk. Sektör olarak çok
daha iyisini yaptık. Temmuz
ihracatımız yüzde 8,4 artışla 1
milyar 812 milyon dolara yükseldi.
Aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar
dolar çıtasının üzerine çıktık. Bir
başka ifadeyle tüm zamanların en
yüksek aylık ihracat performansını
gerçekleştirdik. Ancak, haziran ve
temmuz aylarındaki artışa rağmen 7
aylık ihracatta geçen yıla göre hala
yüzde 15,3 eksideyiz.”

0,58 artış gösterdi. Temmuzda aylık
en yüksek artış yüzde 2,44 ile
ulaştırma grubunda gerçekleşirken,
gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,28
düştü.

STOPAJ İNDİRİMİ NE KADAR
SÜRECEK?
Stopaj indirimi ve KDV indirimi
gibi düzenlemelerin yer aldığı yeni
vergi indirimlerinin detayları Resmi
Gazete'de yayımlandı. Buna göre
gayrimenkul kiralamalarında
uygulanan yüzde 20 stopaj oranı yıl
sonuna kadar yüzde 10 olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak tarafından açıklanan yeni
vergi indirimlerine dair detaylar
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Pandemi sürecinden olumsuz
etkilenen ekonomik faaliyetlere
destek sağlanması amacıyla
yapılan düzenlemeler kapsamında
gayrimenkul kiralamalarında
uygulanan stopaj oranı yüzde
20'den yüzde 10'a indirildi.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü
maddesinde sayılan esnaf, tüccar,
serbest meslek erbabı, şirketler gibi
kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri
için kira ödemeleri üzerinden gelir
vergisi kesintisi yapılıyor.
Düzenleme öncesinde uygulanan
mevcut sistemde stopaj oranı yüzde
20 olarak uygulanırken, yeni
düzenleme sonucunda bu oran
yüzde 10 oldu.
Düzenlemenin ardından stopaj
oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar
yüzde 10 olarak uygulanacak.
Böylece kesinti yapmakla yükümlü
mükelleflerin gerçek kişilere,
kooperatiflere, dernek ve vakıflara
yapacakları kira ödemelerine yüzde
10 oranı geçerli olacak.

İSO TÜRKİYE İMALAT PMI
YÜKSELDİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Türkiye İmalat PMI (Satın Alma
Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da
56.9'a yükseldi.

Ekonomik büyümenin öncü
göstergesi olan İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI
(Satın Alma Yöneticileri Endeksi)
Temmuz'da 56.9'a yükseldi ve
Şubat 2011’den bu yana en yüksek
seviyede kaydedildi.
İSO'dan yapılan açıklamada, "PMI,
Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki
gerilemelerin ardından güçlenen bir
toparlanmaya işaret etti" denildi.
TEMMUZ AYI ENFLASYON
RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, temmuz ayı enflasyon
verilerini açıkladı. TÜFE aylık bazda
0,58 ile piyasa beklentilerinin
altında artış gösterirken, yıllık
enflasyon, baz etkisi ile haziran
ayındaki yüzde 12,62 seviyesinden
yüzde 11,76 seviyesine geriledi.

Yıllık enflasyon, baz etkisi ile
haziran ayındaki yüzde 12,62
seviyesinden yüzde 11,76
seviyesine geriledi.
TÜİK verilene göre; TÜFE'de
(2003=100) 2020 yılı Temmuz
ayında bir önceki aya göre yüzde
0,58, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 6,37, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on
iki aylık ortalamalara göre yüzde
11,51 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre
artışın düşük olduğu diğer ana
gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile
eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev
eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma
oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın
aynı ayına göre artışın yüksek
olduğu ana gruplar ise sırasıyla,
yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve
hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü
içecekler ve tütün ve yüzde 14,17
ile sağlık oldu.

İHKİB Başkanı Gültepe, temmuz
ayındaki hazır giyim ihracatında
maske ve koruyucu giysinin önemli
rolü olduğunu belirterek,
“Temmuzda 197,4 milyon dolarlık
koruyucu giysi ve maske ihracatı
gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu
giysi ihracatından 7 ayda elde
ettiğimiz gelir ise 756 milyon dolara
ulaştı” dedi.

Enflasyon, temmuz ayında
piyasa beklentilerinin altında
geldi. Aylık bazda yüzde 0,9
artması beklenen TÜFE, yüzde
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MERKEZ BANKASI, ENFLASYON
TAHMİNİNİ YÜZDE 8,9’A ÇIKARDI
Merkez Bankası, yılsonu
enflasyon tahminini 1,5 puan
yükselterek yüzde 8,9'a çıkardı.
TCMB Başkanı Uysal, "Parasal
sıkılaştırma konusunda
normalleşme sürecinin seyrine bağlı
olarak karar alacağız. Şu an için
hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir
durum yok" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), yılın üçüncü
enflasyon raporunu açıkladı. TCMB
yüzde 7,4 olan yılsonu enflasyon
tahminini 1,5 puan yükselterek
yüzde 8,9'a çıkardı.
Enflasyona dair varsayımları ikinci
bir dalga olmayacağı varsayımına
göre yaptıklarını söyleyen TCMB
Başkanı Murat Uysal, enflasyonun
temmuz ayından itibaren düşüş
eğilimine gireceği öngördüklerini
aktardı.
Bu arada politika faizinin yüzde
8.25 olduğuna işaret eden
ekonomistler, TCMB'nin faiz
yükseltebilir bu durumda olduğuna
dikkat çekiyor. Ancak TCMB'den bu
yıl bir faiz hamlesi beklenmiyor.
Ekonomistler, ortalama fonlama
faizinde yılın ikinci yarısında 50 baz
puanlık bir artış görülebileceğini
düşünüyor.
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Mart ayından itibaren
uygulamaya aldıkları destekleyici
likidite adımlarını normalleşme
sürecinin gelişimine bağlı olarak
aşamalı bir şekilde gözden
geçirebileceklerini vurgulayan
TCMB Başkanı Uysal, 'parasal
sıkılaştırma mı geliyor' sorusuna,
"Parasal sıkılaştırma konusunda
normalleşme sürecinin seyrine bağlı
olarak karar alacağız. Şu an için
çok hızlı hareket etmeyi
gerektirecek bir durum yok,
gelişmeleri izliyoruz" yanıtını verdi.
Bazı ekonomistler TCMB'den bu
yıl herhangi bir faiz hamlesi
beklemezken, ortalama fonlama
faizinde yılın ikinci yarısında 50 baz
puanlık bir artış görülebileceğini
düşünüyor.
SANAYİDE KAPASİTE
KULLANIM ORANI ARTTI
İmalat sanayi genelinde kapasite
kullanım oranı (KKO), temmuz
ayında bir önceki aya göre 4,7
puan artarak yüzde 70,7
seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde kapasite
kullanım oranı (KKO), bir önceki
aya göre 4,7 puan artarak yüzde
70,7 seviyesinde gerçekleşti.
Böylece pandemi etkisiyle, nisan
ayında durma noktasına gelen
sanayi üretim kapasitesi, 3 aydır üst
üste yükselişini sürdürmüş oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış
kapasite kullanım oranı (KKO-MA),
bir önceki aya göre 4,9 puan

artarak yüzde 70,7 puan oldu.
GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
TÜİK sektörel güven endeksleri
Temmuz 2017 sonuçlarına göre, üç
ana sektörde iyileşme görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, mevsim etkilerinden
arındırılmış güven endeksi Temmuz
ayında bir önceki aya göre; hizmet
sektöründe yüzde 20,2 artışla 66,7
puana, perakende ticaret
sektöründe yüzde 9,6 artışla 94,6
puana ve inşaat sektöründe yüzde
11,6 artışla 87 puana yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi 66,7
oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış
hizmet sektörü güven endeksi
Haziran ayında 55,5 iken, Temmuz
ayında yüzde 20,2 artarak 66,7
değerini aldı. Hizmet sektöründe bir
önceki aya göre, son üç aylık
dönemde iş durumu alt endeksi
yüzde 42,5 artarak 54,5 oldu. Son
üç aylık dönemde hizmetlere olan
talep alt endeksi yüzde 36,5 artarak
55,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık
dönemde hizmetlere olan talep
beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,9
artarak 90,3 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven
endeksi 94,6 oldu

İSO, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
SANAYİ KURULUŞLARINI
LİSTELEDİ
İstanbul Sanayi Odası tarafından
hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu-2019”
araştırmasına göre TÜPRAŞ, 87
milyar 949 milyon liralık satış
rakamıyla ilk sırada yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
1968 yılından bu yana aralıksız
gerçekleştirdiği "Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasının 2019 yılı sonuçları
açıklandı. Odakule Fazıl Zobu
Meclis Salonunda düzenlenen
basın toplantısında İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
tarafından açıklanan “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasına göre, 2019 yılında

listenin tepesinde 87 milyar 949
milyon lira üretimden satışları ile
yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford
Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira
üretimden satışlarıyla ikinciliğini,
Toyota Otomotiv de 25 milyar 851
milyon lira üretimden satışlarıyla
üçüncülüğünü korudu. Sıralamada
Oyak Renault da 24 milyar 635
milyon lira üretimden satışlarıyla
dördüncü oldu. Böylece ilk dört

şirket, 2019 yılında bir önceki
senenin sıralamasına göre
değişmedi. İSO 500 araştırmasına
bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de
20 milyar 831 milyon liralık
üretimden satışları ile listeye
beşinci sıradan girdi. Listede OyakRenault'yu sırasıyla Star Rafineri,
Arçelik, Tofaş, İskenderun Demir ve
Çelik takip etti. Dokuzuncu sıradaki
şirket isminin açıklanmasını
istemezken, Ereğli Demir ve Çelik
onuncu basamakta yer aldı.
Araştırmaya göre, Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2018
yılında 878 milyar lira olan
üretimden satışlarını 2019 yılında
yüzde 16,4 oranında artırarak 1
trilyon liranın üzerine çıkardı. 2019
yılındaki artış, 2017’deki yüzde 33,2
ve 2018’deki yüzde 34,5’lik oranlar
ile kıyaslandığında, son üç yılın en
düşük artışı olarak dikkat çekti,
büyüme performansı yavaşladı. İSO
500’ün ihracatı da yüzde 2,4 artışla
73,5 milyar dolar oldu. Listede 30
yıl önce ihracat yapan firma sayısı
409 iken, son yıllarda bu rakam
450’ler bandını aştı ve 2019 yılında
463’e çıktı. İSO 500’ün Türkiye
sanayi ihracatı içindeki payı yüzde
42 oldu.

7,6 milyar dolar ihracatla
tamamladı.
Küresel ticaretin duraksama
noktasına geldiği ikinci çeyrekte
ihracatı, önceki yılın ikinci çeyreğine
göre yüzde 27 daralan Türk makine
sektörü, yılın ilk yarısını bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
13,6 düşüşle 7,6 milyar dolar
ihracatla tamamladı.
Makine İhracatçıları Birliği
(MAİB)'nden yapılan açıklamada
görüşlerine yer verilen MAİB
Başkanı Kutlu Karavelioğlu,
Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı’nın dünya
makine ticaretinde ilk çeyrekte
yüzde 20, ikinci çeyrekte yüzde 27
daralma öngördüğüne ve ilk
çeyrekte ayrışarak 0,4 artan
Türkiye’nin makine ihracatının ikinci
çeyrekte küresel gidişata mahkum
olduğuna dikkat çekti.
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma
Teşkilatının (OECD) yıl sonunda
küresel ekonominin yüzde 6
daralacağına ilişkin öngörüsü
gerçekleşmesi durumunda küresel
makine sektörünün yılı yaklaşık
yüzde 20 daralmayla
kapatabileceğini belirten
Karavelioğlu, “Bu durumda kriz
öncesi rakamlara ancak 2 yıl sonra
dönebiliriz. Bizim bu süreyi
kısaltabilmek için AB ile güçlü iş
birliğine ihtiyacımız var. Fakat şu da
bir gerçek, ikinci dalga beklentisinin
yarattığı huzursuzluk nedeniyle
sanayi üretimi hızlanamayan AB'nin
de bize ihtiyacı var” ifadelerini
kullandı.

YILIN İLK YARISINDA MAKİNE
İHRACATI 7.6 MİLYAR DOLAR
Küresel ticaretteki duraksamaya
bağlı yılın ikinci çeyreğinde, önceki
yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 27
daralan Türk makine sektörü, yılın
ilk yarısını bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 13,6 düşüşle
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HABER
rejimi kararı II sayılı listede 72. fasıl
başlıklı tabloda yer alan ürünlerin
ithalatı için getirilen ve 15
Temmuz’a kadar uygulanması
öngörülen geçici ithalat vergisi
oranlarının süresi 30 Eylül'e kadar
uzatıldı.

ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ
YOĞUNLUĞU YÜZDE 30’U AŞTI
İSO 500 araştırması sonuçlarına
göre orta-yüksek ve yüksek
teknoloji yoğunluklu sanayilerin
yaratılan katma değer içindeki payı
ilk kez yüzde 30’u aştı. Öte yandan
Ar- Ge harcamaları yüzde 150
artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar
liraya çıktı. İSO 500 araştırması
sonuçlarına göre orta-yüksek ve
yüksek teknoloji yoğunluklu
sanayilerin yaratılan katma değer
içindeki payı ilk kez yüzde 30’u aştı.
Öte yandan Ar-Ge harcamaları
yüzde 150 artarak 3,8 milyar liradan
9,7 milyar liraya çıktı.
İSO 500 araştırmasında en dikkat
çekici gelişmelerden biri ortayüksek ve yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayilerin yaratılan
katma değer içindeki payının
yükselişi oldu. 2017’de yüzde 20,2
olan orta-yüksek teknoloji payı,
2018’de yüzde 22,2’ye, 2019’da ise
yüzde 23,5’e yükseldi. Yine 2017’de
yüzde 3,6 olan yüksek teknoloji
payı da 2018’de yüzde 5,3’e,
2019’da da yüzde 6,9’a çıktı. 2019
yılında ilk kez orta-yüksek ve
yüksek teknolojinin yaratılan katma
değerdeki payı yüzde 30’u geçti.
Düşük teknoloji yoğunluklu sanayi,
yüzde 40 ile yine en yüksek payı
almaya devam etti.
Borçların vadeleri uzadı En
büyük 500’ün mali borçlar 2019’da
yüzde 23,7 artış göstererek 329
milyar liradan 406 milyar liraya
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yükseldi. Mali borçlardaki artış hızı,
geçen yıla göre yavaşlasa da reel
olarak büyüme eğilimini sürdürdü.
Öte yandan borçların vadelerinde
ise düşüş meydana geldi. 2017’de
yüzde 41,9, 2018’de yüzde 45,3
olan kısa vadeli mali borçların
toplam mali borçlar içindeki payı,
2019’da yüzde 41,4’e indi. Uzun

Resmi Gazete’de 18 Nisan’da
yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararıyla, yassı madde mamulleri,
alaşımlı ürünler, profiller ve
paslanmaz sac gibi demir çelik
ürünlerinde uygulanan gümrük
vergileri, 15 Temmuz’a kadar
uygulanmak üzere geçici süreyle 5
puan artırılmıştı.
YERLİ BUĞDAY “HALİS”
TANITILDI

vadeli mali borçların payı da yüzde
58,6’ya çıktı. Bu durum, geçen yıl
gerçekleştirilen borç
yapılandırmaları ile birçok kısa
vadeli mali borcun uzun vadeli hale
getirildiğini gösterdi.
BAZI DEMİR-ÇELİK
ÜRÜNLERİNDE VERGİ UZATILDI
Bazı demir-çelik ürünlerinde
geçici gümrük vergilerini 18
Nisan’dan itibaren üç ay süreyle
artıran kararın uygulanması 30
Eylül’e kadar uzatıldı. Bazı demirçelik ürünlerinde geçici gümrük
vergilerini 18 Nisan'dan itibaren üç
ay süreyle artıran kararın
uygulanması 30 Eylül'e kadar
uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın,
Resmi Gazete’nin bugünkü
sayısında yayımlanan ithalat rejimi
kararına ek kararına göre, ithalat

Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğünce
(TAGEM), 2018 yılında Sakarya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde
geliştirilen yerli ekmeklik buğday
çeşidi "Halis" Konya'da tarım
sektörünün paydaşlarına tanıtıldı.
Karapınar ilçesinde düzenlenen
tarla hasat günü etkinliğinde, Konya
ve çevresindeki çiftçiler ile un
sanayicileri, kamu ve özel
kuruluşların yetkililerine ve
tarımcıların beğenisine sunulan
yerli ekmeklik buğday, verimi ve
kalitesiyle dikkati çekti.

Yerli buğday “Halis”, dekarda
1043 kilogram gibi yüksek bir
verimin yanı sıra enerji, protein,
hektolitre değerleri ve hastalıklara
dayanıklılığı ile de tarım sektöründe
ilgi uyandırdı. Alp Tarım Yönetim
Kurulu Başkanı Ziraat Yüksek
Mühendisi Alptekin İlgün, hasat
günü etkinliğinin ardından yaptığı
açıklamada, geliştirilen yerli
tohumun, üstün verimli ve un
sanayicisinin istediği kalite
değerlerine sahip bir ekmeklik
buğday çeşidi olduğunu söyledi. Bu
yerli buğday çeşidini bölgeye
kazandırmak istediklerini ifade eden
İlgün, “Önümüzdeki beş yıl içinde
bu çeşitten 10 bin ton üretip,
çiftçilerin hizmetine sunmayı
planlıyoruz. Umarım yapılan
çalışmalar ve verilen bu emekler,
ülkemiz tarımını daha ileriye
götürmeye vesile olur” dedi.
YATIRIM TEŞVİKLERİNDE
İMALAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA
Türkiye'de yerli ve yabancı
yatırımları teşvik etmek ve istihdamı
artırmak için verilen yatırım
teşviklerinde son beş yılda ilk
sırada imalat sektörü yer-aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
verilerine göre, 2015-2019
döneminde enerji, hizmetler, imalat,
madencilik ve tarım sektörlerinde
28 bin 185 yatırım teşvik belgesi
hazırlandı. Bu kapsamda toplam
736 milyar 33 milyon lira tutarında
sabit yatırım yapılması ve 987 bin
243 kişiye istihdam sağlanması
öngörüldü. Son 5 yılda gemi yapımı
ve onarımı, telekomünikasyon,
ayakkabı imalatı ve elektrik üretimi
gibi birçok alanı içinde barındıran
imalat sektörüne, sabit yatırım tutarı
277 milyar 636 milyon lira olan 13
bin 617 proje için teşvik belgesi
hazırlandı ve böylece 531 bin 404

kişilik istihdam oluşturulması
hedeflendi.
İkinci sırada yer alan enerji
sektörüne, 217 milyar 712 milyon
liralık sabit yatırım için 5 bin 921
teşvik belgesi verildi ve 22 bin 128
kişilik istihdam sağlanması
amaçlandı. Enerjiyi, 208 milyar 108
milyon liralık sabit yatırım tutarıyla
hizmetler sektörü izledi. Bu
alanda 6 bin 796 yatırım teşvik
belgesi düzenlenirken 390 bin 490
kişilik istihdam hedefi konuldu.

İŞSİZLİK ORANI MAYISTA
YÜZDE 12,9’A ÇIKTI

İşsizlik oranı, mayıs ayında
yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki ayda işsizlik oranı yüzde
12,8 idi. İşgücüne katılma oranı ise
5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6
oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020
yılı Mayıs döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre 331 bin kişi
azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu.

İHRACAT İKLİM ENDEKSİ, 5 AY
SONRA EŞİK DEĞERİ AŞTI

Türkiye ihracat iklimi endeksi
temmuzda 53'e yükseldi, son beş
ayda ilk kez eşik değerin üzerine
çıktı. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından açıklanan Türkiye ihracat
iklimi endeksi, Nisan'da gördüğü
veri tarihinin en düşük seviyesi olan
19.1'in ardından başladığı
toparlanmayı sürdürerek
Temmuz'da 53'e yükseldi. Türkiye
imalat sektörünün ana ihracat
pazarlarındaki faaliyet koşullarını
ölçen endeks Şubat ayındaki 50.4
seviyesinden Mart'ta 40.9'a,
Nisan'da 19.1'e gerilemiş ve dünya
genelinde ekonomik bozulmaya yol
açan koronavirüs salgını nedeniyle
belirgin bir bozulmaya işaret etmişti.
Endeks Mayıs ayında 34.1,
Haziran'da 47.5 olmuştu. İSO’dan
yapılan açıklamada, “İhracat iklimi
endeksi Temmuz'da 53.0 düzeyinde
gerçekleşti ve son beş ayda ilk kez
eşik değer 50.0’nin üzerine çıktı.
Endeks, Türk imalat ihracatçılarının
talep koşullarında iyileşme
olduğuna işaret etti” görüşüne yer
verildi.
Endekste eşik değer olan 50'nin
üzerinde ölçülen tüm değerler
ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin
altındaki değerler ise bozulmaya
işaret ediyor. Endeks Şubat 2020
öncesi son 12 aydır 50 seviyesinin
üzerinde bulunuyordu.

İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile
yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık
artış ile yüzde 15,2 oldu.
İstihdam oranı yüzde 41,4 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı
Mayıs döneminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre 2 milyon 411
bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin
kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık
azalış ile yüzde 41,4 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin
sayısı tarım sektöründe 308 bin,
sanayi sektöründe 274 bin, inşaat
sektöründe 206 bin, hizmet
sektöründe 1 milyon 622 bin kişi
azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde
18,8'i tarım, yüzde 20,4'ü sanayi,
yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 55,6'sı
ise hizmet sektöründe yer aldı.
İşgücüne katılma oranı yüzde
47,6 olarak gerçekleşti
İşgücü 2020 yılı Mayıs
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi
azalarak 29 milyon 684 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 5,3
puanlık azalış ile yüzde 47,6 olarak
gerçekleşti.

37

İŞSİZLİK ORANI MAYISTA YÜZDE 12,9’A ÇIKTI
İşsizlik oranı, mayıs ayında
yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki ayda işsizlik oranı yüzde
12,8 idi. İşgücüne katılma oranı ise
5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6

aynı dönemine göre 331 bin kişi
azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile
yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık

dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi
azalarak 25 milyon 858 bin kişi,
istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış
ile yüzde 41,4 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin
sayısı tarım sektöründe 308 bin,
sanayi sektöründe 274 bin, inşaat
sektöründe 206 bin, hizmet
sektöründe 1 milyon 622 bin kişi
azaldı.
İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i
tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde
5,2'si inşaat, yüzde 55,6'sı ise
hizmet sektöründe yer
aldı.İşgücüne katılma oranı yüzde
47,6 olarak gerçekleşti.

oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020
yılı Mayıs döneminde geçen yılın
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artış ile yüzde 15,2 oldu. İstihdam
oranı yüzde 41,4 oldu.stihdam
edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs
döneminde, bir önceki yılın aynı

İşgücü 2020 yılı Mayıs
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi
azalarak 29 milyon 684 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 5,3
puanlık azalış ile yüzde 47,6 olarak
gerçekleşti.
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