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Yurdumuzda 1929 yılında ka-
nun haline getirilen ve 1946 
yılından bu yana 12-18 Aralık 

tarihleri arasında kutlanan “Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları Haftası” ya 
da bilinen adıyla “Yerli Malı Haftası” 
kutlu olsun.

USİAD olarak, yurdumu-
zun ekonomik 
bağımsızlığının 
korunması ve 
sürdürülebilir bir 
ekonomik alt yapı 
konusunda stratejik 
öneme sahip olan 
Yerli Malı Haftası’nın 
bir nostâlji değil, zo-
runluluk olduğunu 
vurguluyoruz ve 
bu önemli tarihi 
hatırlatmayı bir 
görev biliyoruz.

1929’da ka-
nun haline getir-
ilen ve 1946’dan 
itibaren kutlanan 
Yerli Malı Haftası, 
yurttaşlarımıza yerli 
malı kullanmanın, 
tutumlu olmanın ve 
yatırım yapmanın 
önemini hatırlatmak 
amacıyla her yıl 12-18 Aralık tari-
hleri arasında kutlanmaktadır. An-
cak, özellikle 1980’lerden itibaren 
önce içi boşaltılmış ve maalesef 
sonrasında da unutturulmuştur.

Oysa ABD’nin bile 1936’da 
federal yasa (Use American) yaptığı 
ve 1984’de güncellediği ‘Yerli Malı 
Kullan’ çağrısı, bu konunun ne 
denli önemli olduğunu ortaya koy-
maya yetmektedir.

En basit ifadeyle “Acaba fa-
zla ithalat mı yapıyoruz, üretim 

yapmıyor muyuz?” sorusunu 
kendimize sorduğumuz takdirde 
ekonomimizi korumak gerektiğini 
de ortaya koymuş olabiliriz.

Biraz daha geriye gitmekte ve 
hatırlamakta fayda var. Ülkemi-
zin iktisadi yönden kalkınması ve 
bağımsızlığımızın korunması için 

Yer li Malı üretimi ve kullanılmasının 
fikri temelleri 1923 yılında İzmir 
İktisat Kongresi’nde atılmıştı. 

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, İstanbul Milli Sanayi 
Birliği’nin yerli mallar sergisindeki 
“Türk yurdu, Türk iktisadı, Türk 
eliyle, Türk tarihiyle yükselir. Tür-
kler, TÜRK MALI alınız, TÜRK 
MALI kullanınız; Türk parası 
Türk toprağında kalsın” sözlerini 
anımsayalım.

Bu sözlerle Büyük Önderimiz 

Atatürk yerli malı kullanmanın öne-
mini en güzel şekilde vurgulamıştır. 
Atatürk’ün sözleri aslında bugünkü 
durumumuzu ortaya koy-
makta; tehlikeyi daha o günden 
gördüğünü göstermektedir.

Bugün birçok alanda ye-
rli üretimimiz istenen noktada 

değildir. Çokça 
dile getirildiği gibi 
adeta “İthal Ürün 
Cehennemi”ne 
benzemektedir. 
1980 sonrası uygu-
lanan politikalar sa-
nayimizi, tarımımızı 
yani bir bütün 
halinde üretimimizi 
bitirme noktasına 
getirmiş, var olan 
kurumlarımız önce 
yerli firmalara 
özelleştirme eliyle 
devredilmiş, en 
nihayetinde ise 
yabancıların eline 
geçmiştir. Ve sonuç 
olarak bugün 
birçoğu üretimini 
ya durdurmuş ya 
da daha ucuz dış 
pazarlara taşımıştır.

Diğer Ülkeler Ne Yapıyor?

Bazı çevreler bizi bu 
görüşlerimizden ötürü desteklerken 
kimileri halâ bu çağda bu kafada 
insanlar kaldı mı gözüyle; kimileri 
ise çabalarınız güzel ama bir sonuç 
vermez diyerek karşılıyordu. Sık sık 
dile getirdiğimiz ve derneğimizin 
varoluş gerekçesi olan ‘Yerli Malı’ 
ve ‘Ulusal Ekonomi’ kavramlarına 
bugün olduğu gibi geçmişte de 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlu Olsun
“Türkler! Türk malı alınız, Türk malı kullanınız; Türk parası, Türk toprağında kalsın”                                                                                 
Mustafa Kemal ATATÜRK
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içlerinde büyük şehirlerimizin ticaret 
ve sanayi odaları başkanlarının da 
olduğu bazı çevreler tabiri caizse 
dudak büküyorlardı. “Bu zaman-
da, bu devirde, küreselleşen bu 
dünyada olur mu?” ile başladıkları 
konuşmalarını “dinozor” benzet-
mesiyle tamamlıyorlardı.

Ama, gün geçtikçe ne ka-
dar önemli bir konuda ısrarcı 
olduğumuz kanıtlanmıştır.

Yerli üretim, yerli malının ne denli 
önemli olduğu artık daha geniş bir 
çevre tarafından vurgulanmaktadır.

Ulusal çıkarlarımızı gözet-
mek, ulusal ekonomiye katkı 
koymak hepimizin görevidir.

Meseleye böyle yaklaşırken 
bazı ülkelerin neler yaptıklarını da 
hatırlatmakta fayda var.

Ekonomileri bize göre daha 
ileride olan ülkelerde düzenlenen 
kampanyalar ile ülke insanı kendi 

ülkesinin malını satın almaya 
teşvik ediliyor. Bu ülkelerin en 
başında gelen Amerika’da her yıl 
‘Buy American’ (Amerikan Satın 
Al) kampanyaları düzenleniyor. Bu 
kampanyalarla birlikte Amerika 
vatandaşlarına kaliteli ürünün 
yalnızca Amerika’da üretildiği 
propagandası yapılıyor. Yazımızın 
başında da belirttiğimiz gibi bu 
kampanyalar, federal yasa ile 
güvence altına alınmıştır.

Yine Almanya’da otomotivde 
dünya markası olmuş bir Al-
man otomobil üreticisi firmanın 
çalışanlarının rahatça okuyabilm-
esi için fabrika duvarına astığı şu 
yazıya ne demeli: “Japon arabası 
almayı düşünen gitsin kendine 
Japonya’da iş arasın”.

Bu örnekler o kadar çok 
ki. Bunlar ilk fırsatta aklımıza 
gelenler. Almanya ve İngiltere 
gibi ülkeler başta olmak üzere, 
yabancıların yalnız kısıtlı bir za-
man dilimine değil bütün bir 
yıla yaydıkları Yerli Malı konusu, 

ülkemizde önce bir haftaya 
sıkıştırılan sonra hamasetlerle 
dolu, okullarda fındık-fıstık yeme 
törenleriyle geçiştirildi. Ve artık 
hatırlanmayan bir durum haline 
geldi.

Bunun bir son bulması gerek-
mektedir.

Türkiye’nin Stratejik 
Sektör leri Olmalıdır

Ülkemiz bugün ekonomide 
zor bir dönem geçirmektedir. 
Müreffeh bir ülke için ulusal bir 
ekonomi ve üretim seferberliğine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ve kendi 
ürettiklerimizi desteklemek ve 
tüketmeye ihtiyaç vardır.

Daha önce olduğu gibi tekrar 
belirtelim; “Yerli Malı Haftası” 
yaşadığımız sorunların çözümü 
için bir zorunluluktur, bir bilinç 
yaratılması hususunda önemli bir 
yer teşkil etmektedir. 
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Bunu belirtirken; illa ki 
‘her şeyi biz yapalım’ demi-
yoruz. Türkiye’nin stratejik 
sektörleri olmalıdır. Üretim 
teknolojileri politikaları 
bilimsel olmalıdır. Ulusal 
ekonomi kavramı herkesin 
kendi çıkarını koruması de-
mektir. Bunu ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya gibi ül-
keler yapmaktadır. Biz neden 
yapmayalım!

‘Ulusal Ekonomi’ ve 
Yeniden ‘Yerli Üretim’

USİAD olarak üzerine basa 
basa ‘Ulusal Ekonomi’ ve 
yeniden ‘Yerli Üretim’ diyoruz.

Dünyada ilk kez bizim 
uyguladığımız “Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası” ya da 
“Yerli Malları Haftası” günümüz 
şartlarına göre yeniden 

uyarlanmalıdır. 

“Yerli Malı Yurdun Malı, Her 
Türk onu kullanmalı” sloganıyla 
tüm yurda yayılmaya çalışılan bil-
inç yeniden bayraklaştırılmalıdır.

İlk iş olarak ‘869’ ile başlayan 
barkod numaralı ürünleri almaya 
özen gösterelim. Biz üretelim 
ki bizim sanayicimiz, üreticimiz 
kazansın, bizim işçimiz kazansın. 
Paramız yurdumuzda kalsın.
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SÖYLEŞI

TRT’de yıllarca program 
yapımcısı ve sunuculuk ya-
pan ve Cumhuriyet tarihinin 

nasıl kısa sürede yüksek kalkınma 
hızını yakaladığını “Atatürk’ün 
Diktiği Ağaçlar” kitabında ayrıntılı 
bir biçimde anlatan Nazmi Kal, Yerli 
Malı Haftası’na ilişkin sorularımızı 
yanıtladı.

‘Osmanlı’dan bir gram altın 
almadan üstelik Osmanlı’nın 
borçlarını ödemek zorunda kalan 
genç Cumhuriyet 15 yılda memle-
keti fabrikalarla donattı’ diyen Nazmi 
Kal, “Bu fabrikalar arasında maden 
işletmeleri, kağıt fabrikası, şeker 
fabrikaları, Konya, Kayseri, Nazilli bez 
fabrikaları, Keçiborlu kükürt fabrikası, 
Merinos fabrikası ve daha birçok 
fabrika var. Cumhuriyet tarihinin nasıl 
kısa sürede yüksek kalkınma hızını 
yakaladı” dedi.

İşte, o söyleşi:

-“Tutum, Yatırım ve Türk 
Malları Haftası” ya da yaygın 
bilinen adıyla “Yerli Malı Haftası” 
denildiğinde bir nostalji yapılıyor 

gibi algılanıyor. Yerli Malı demek, 
hatırlatmak, önemine değinmek 
sadece bir nostalji midir sizce?

Yerli malı ve tutum (tasarruf)  
haftalarını nostalji sayan zihniyet, em-
peryalizmin buyruğuna girmiş, kendi 
ülkesinin sanayisini düşünmeyen, 
üretmeden tüketmenin bir gün 
tükenmek olduğunu kavrayamamış 
anlayıştır.

Dış güçlerin dayatması ile 
açıklanan 24 Ocak 1980 kararları ile 
Türkiye bu anlayışın esiri yapılmıştır.

1932’de Londra İktisat 
Kongresi’nde söylenen “Geri kalmış 
ülkeleri daima ham madde üreticisi 
olarak bırakmak, onlardan temin 
edeceğimiz ham maddeyi ma-
mul madde haline çevirerek onların 
tüketimine sunmak” anlayışı ile 
hareket eden batı dünyası Atatürk’ün 
ekonomi politikası ile arzularını o za-
man gerçekleştiremediler.

Cumhuriyet kurulduğunda ununu 
Romanya’dan, buğdayını Rusya’dan 
alan, çayına atacak bir topak şekeri, 

ateşini yakacak bir çöp kibriti, 
ölüsüne saracak kefeni, dostuna 
mektup yazacak bir yaprak kağıdı 
olmayan Türkiye 1938’e gelindiğinde 
bu gereksinimlerini ürettikten 
başka uçak ve demir çelik üretimini 
gerçekleştirmiştir.

(Bu başarının öyküsünü merak 
edenler benim “Atatürk’ün Diktiği 
Ağaçlar” kitabımda okuyabilirler)

Atatürk’ün ölümünden 
sonra kısmen sanayileşme 
durağanlaşmışsa da 1980’lere kadar 
devletçi ekonomi anlayışı ile sanay-
imizde korumacılık devam etmiştir.

“TÜRKİYE SANAYİLEŞMEYİ 
BİR YANA BIRAKIP 
TÜCCARLAŞMIŞTIR”

24 Ocak kararları sonrasında 
Türkiye korumacılığı terk etmiş, ülke 
globalleşme hevesleri pompalanarak 
yabancı malların pazarı haline gelmiş, 
bir tüketim toplumu yaratılmıştır. Bu 
politikanın mimarının Özal olduğunu 
belirtmeliyim.

Bu dönemde Türkiye 
sanayileşmeyi bir yana bırakmış 
tüccarlaşmıştır.

Sonuçta, Türkiye peş peşe 
ekonomik krizlere sürüklendi. En-
flasyon yüzde 100’leri aştı, de-
valüasyonlarla paramız paçavra oldu.

Bu sözlerim ihracatın artışı örnek 
gösterilerek çürütülebilir. İhracatın 
artışının nedeni Avrupa ve gelişmiş 
ülkelerdeki sanayide konjonktürel 
değişimdir… Avrupa kirli sanayi 
denen metalurji, döküm, seramik gibi 
sanayileri ve emeğin pahalanması 
nedeni ile emek yoğun sanayileri o 
yıllarda terk etti yüksek teknolojiye 
yöneldi. Mercedes’in kaportasını bize 

“ÜRETMEDEN TÜKETMEK; BİR GÜN TÜKENMEKTİR!”

GAZETECİ-YAZAR NAZMİ KAL:
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yaptırırken onun parasını kat be kat 
yol bilgisayarı ile geri aldı.

“YERLİ MALI MİLLET MALI 
HERKES ONU KULLANMALI’ 
SPOTUM ELEŞTİRİLDİ”

1999 krizi sırasında TRT’de 
“Ekonomi Dosyası” programını 
hazırlıyordum. Hemen bir spot 
hazırladım. 
“Yerli malı millet 
malı herkes onu 
kullanmalı” sözleri 
ile başlayan spo-
tum programımın 
başında ve sonun-
da yayınlıyordum.

Yerli malı 
kullanmayı öner-
memi nostalji 
sayan çevreler 
“Böyle şey olur 
mu, böyle slogan-
lar Küba’da bile 
kalmadı” diyerek 
beni eleştirdiler.

Halbuki 
bu sömürgeci 
zihniyetini terk 
edememiş akli ev-
veller Amerika’da 
“By Amerikan” 
Amerikan malı al 
kampanyalarını 
duymamışlardı. 
Fransa’da 
SGT sendikası 
Japon arabalarının üstüne “bu 
araba iki Fransız işçisini işsiz bıraktı” 
yazılı çıkartma yapıştırdıkları za-
man Fransızların hiçbir tepki 
göstermediğini bilmiyorlardı.

Program sırasında Almanya’dan 
bir mektup aldım. Bir Türk işçisi 
“Mazda bir araba aldım, bir gün Al-
man komşum ‘Neden Mazda aldın?’ 
diye sorunca ‘tipi hoşuma gitti’ 
dedim. Alman ‘Tipi hoşuna gidebilir 
ama senin karnın Almanya’da doy-
uyor, Japonya’da değil” demiş.

“HER ÜLKE KENDİ 
SANAYİSİNİ KORUYOR, YA BİZ?”

-Yerli Malı, Ulusal Ekonomi 
neden önemlidir?

Her ülkenin kendi sanayisini ve 
üretimini koruduklarına ilişkin birkaç 
örnek daha vermek isterim.

Fransa kendi muzu piyasaya 
çıkınca Kuzey Afrika’dan muz 
ithalatını yasaklar.

İzlanda balıkçılık ve enerji sek-
töründe yabancı sermaye kabul 
etmiyor.

AB ülkeleri bankacılık ve 
sigortacılık alanlarında karşılıklılık 
ilkesini uyguluyor.

Amerika’da Unocal adlı petrol 
şirketini Cnooc adlı bir Çin şirketi 
almak istedi vermediler.

Serbest piyasa ekonomisini 
dünyaya yayan Amerika 2002 yılında 
kendi demir çelik şirketleri zarara 
uğrayınca yabancı kaynaklı çeliğe 
yüzde 30 zam koydu.

Amerikan Pepisco şirketi 
Fransa’da Danone’yi satın almaya 
kalkınca Fransız kamuoyu ayaklandı 
ve sattırmadı. Çünkü Danone yılda 
800 milyon kâr eden bir şirketti.

Bu örnekler çoğaltılabilir.

Her ülke san-
ayisini korumak 
zorunda, koruyor 
da…

Ama, bizi 
globalleşme ile 
aldatıp yabancı 
mala özendiriyor-
lar. Sonucu mu?

İşsizlik ve krize 
adım adım iler-
leyen Türkiye…

“SPOTUMU 
ÜZÜLEREK 
YA YINDAN 
KALDIRDIM”

-TRT’deki 
spotunuzun so-
nucunu merak 
ediyorum. Ne 
oldu?

6 ay “Yerli malı millet malı 
herkes onu kullanmalı” spotunu 
yayınladıktan sonra gereken ilgiyi 
görmeyince üzüntülerimi bildirerek 
yayından kaldırdım. Yerli üreticiler 
ve sanayicilerden bile tek destek 
görmedim.

Antalya’dan bir seyircim benim 
üzüntüme ortak oldu ve bana şunu 
yazdı: “Üzülmeyin Nazmi Bey, siz 
eğer yabancı mal hayranlığı üzer-
ine spot yapsaydınız sizi ödüllere 
boğarlardı.”
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Özetle her ülke sanayisini koru-
mak zorunda. Dünya ticaret kuralları 
içinde zor gibi görünse de bunu 
ülkeler “Tarife dışı engeller” yolu ile 
aşmaktadırlar. Örneğin AB Türk 
fındığını almamak için yüzde 2.5 olan 
fındıkta alfatoksin oranını yüzde 1’e 
indirdi. Çünkü, İspanya ve İtalya’nın 
elinde stoklar vardı.

Bu konuda son sözüm…

“Ülkemizde her şey bulunuyor 
diye övünen siyasilerimiz, ülkemizde 
her şey üretiliyor diye öğünmeyi 
yeğleselerdi ülkemiz kalkınmış ülkeler 
sıralamasında ön sıralarda yerini 
alırdı.” 

Bu sözü hiç duymadınız. Çünkü, 
bana aittir.

“MİLLİ MÜCADELENİN İLK 
HEDEFİ AKDENİZ’Dİ, İKİNCİ HE-
DEF İKTİSAT”

-Siz Atatürk dönemini çok iyi 
biliyorsunuz. Okullarda yerli malı 
haftaları düzenlenirdi eskiden…

1929 dünya iktisat buhranını 
olunca Atatürk yerli malı ve tasarruf 

kampanyaları başlattı.

Mustafa Kemal ve İsmet İnönü 
önderliğinde bütün yurtta yerli malı 
kullanma seferberliği başladı. Atatürk 
ve İnönü yerli kumaştan elbiseler 
giymeye başladılar.

Krizden çıkış yolu olarak pek çok 
ülke korumacı önlemler alırken Türk 
Hükümeti de korumacı ve dev-
letçi iktisat politikaları uygulamakta 
buldu. Bu doğrultuda ithal mallara 
kısıtlamalar getirildi. Gümrük ver-
gileri yükseltildi. Çeşitli sergiler ve 
etkinlikler düzenlendi. Halk yerli malı 
kullanmaya özendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütün 
okullara gönderdiği bir emirle okul-
larda öğrencilerin yabancı ürünler 
kullanmamalarını, öğrencilere tasar-
rufun anlamı konusunda konferanslar 
verilmesini istedi.

Okullarda hala kutlanmakta 
olan tasarruf ve yerli malı haftaları 
yapılmaya başlandı. Yaşı 70’in üz-
erinde olanlar evlerden yerli malları 
getirdiğimiz bu haftaları hatırlarlar.  

Afişler yapıldı: 

“On paralık bir şey alırken yerli 
malını tercih et”,

“Milli Mücadelenin ilk hedefi 

Akdeniz’di, şimdi ikinci hedef iktisat”,

“Her medeni adamın bankada bir 
hesabı vardır” gibi sloganlar üretildi.

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ YEMİN ETTİLER”

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 
“Yerli malı kullanma ve koruma” 
konulu konferansta yerli malı kul-
lanmaya yemin ederek kampanyaya 
katıldılar. Toplantıya katılan gençler 
konuşmaların ardından hep birlikte 
“her gereksinimlerini ülke eşyası ile 
karşılayacaklarına” yemin ettiler.

“Yaşasın yerli malı, yaşasın kum-
bara” adlı bir piyes yazılıp okullarda 
oynatıldı.

Bu bölümü Aka Gündüz’ün yerli 
malı konusunda yazdığı şiirle bitire-
lim:

“Ulusal ekonomi her şeyde 
üretimdir!

Üretimsiz bir vatan hem öksüz 
hem yetimdir!

Evet, üretmeden tüketen milletler 
tükenmeye mahkûmdur!”(Bu söyleşi 
Usiad Bildiren’in 98. sayısında 
yayınlanmıştır)
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İki ülke arasındaki iş ilişkilerini 
geliştirmek amacıyla yapılan 
Türk-Arnavut İş Konseyi kuruluş 

toplantısı 18 Kasım 2020 tarihinde 
İstanbul’da yapıldı. 

Toplantı öncesi konuşan iş insanı 
Birol Başaran, “Türk- Arnavut iş 
insanları arasında bir köprü olmak 
istiyoruz” dedi.

Türk-Arnavut İş Konseyi kuruluş 
toplantısı 18 Kasım günü İstanbul’da 
Büyük Kulüp’te yapıldı. 

Dilaver Aşan liderliğinde 
gerçekleştirilen ve iki ülke arasındaki 
iş ilişkilerini geliştirmek amacıyla 
yapılan toplantıya birçok iş insanın 
yanı sıra Kosova Cumhuriyeti An-
kara Büyükelçisi Ilir Dugolli, Ateşe 
Blerim Dajaku ve Kültür Koordi-
natörü Serdar Varal da katıldı.

Konseyin hedeflerini açıklayan 
VBT Bilgi Teknolojileri Yönetim Ku-
rulu Başkanı Birol Başaran, şunları 
belirtti: 

“Türkiye- Arnavut iş insanları 
arasında bir köprü olmak istiyoruz. 
Türkiye’den Balkanlar’da iş yapmak 
isteyen arkadaşlarımızı Arnavut iş 
insanlarıyla buluşturmak, ayrıca Ar-
navutluk, Kosova, Sırbistan, Kuzey 
Makedonya gibi ülkelerde çalışan, 
yaşayan iş insanlarının da Türk 

şirketleriyle iş ilişkilerini geliştirmek 
istiyoruz.”

ÜLKEMİZİN İMKANLARINI 
ANLATIYORUZ

Türkiye ve Kosova ilişkilerinin 
ekonomik olarak da güçlenmes-
ini hedeflediklerini belirten Kosova 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 

Ilir Dugolli de, “Türkiye’de po-
tansiyel olarak güçlü firmalarla 
görüşmelerimiz devam ediyor. İş 
Konseyi toplantılarıyla hedeflediğimiz 
planları gerçekleştirmek üzere 
yatırımcıları ülkemize çekmek isti-
yoruz. Ekonomik anlamda büyük 
yatırımlar yapabilmek için bu fir-
malarla iyi ilişkiler kurup ülkemizin 
imkanları anlatıyoruz” diye konuştu.

TÜRK-ARNAVUT İŞ KONSEYİ KURULUŞ 
TOPLANTISI YAPILDI

Fotoğraflar: Deniz Toprak
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Türkiye ekonomisi yüzde 6,7 ile 
beklentilerin üzerinde büyüdü. 

Haziran, temmuz ve ağustos 
aylarını kapsayan üçüncü çeyrek-
teki yüzde 6,7 büyüme hem kredi 
genişlemesiyle yaratılan talep hem 
de yine düşük faizli kredi teşvikleriyle 
yatırımlardaki hızlı yükselişten 
kaynaklandı. İkinci çeyrekte yüzde 9,9 
küçülen ekonomi üçüncü çeyrekte ik-
inci çeyreğe göre de mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış olarak yüzde 
15,6 büyüme gösterdi. 

İhracattaki azalma ve ithalat-
taki artış dış ticaretin büyümeye net 
etkisinin tarihi en kötü seviyelerine 
çıkarırken yılın dördüncü çeyreğinde 
ise kısıtlamaların yeniden gündeme 
gelmesi ve kredi genişlemesinin 
sona ermesiyle büyümenin de ivme 
kaybetmesi bekleniyor. Bu arada 
Türkiye ekonomisi yüzde 6,7’lik 
büyüme performansıyla üçüncü 
çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomisi oldu. Bugüne kadar 
büyüme verisinin açıklanan ülkeler 
arasında Çin yüzde 4,9 büyümesiyle 
Türkiye’nin ardından ikinci, Tayvan 
yüzde 3,3 büyümeyle üçüncü sırada 
yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre ekonomide yüzde 5 se-
viyelerindeki beklentilerin üzerinde ge-
len büyüme ile milli gelir cari fiyatlarla 
yüzde 22,6 arttı, dolar bazında yüzde 
3,3 geriledi. Türkiye ekonomisinin 
büyüklüğü de dolar bazında 736 
milyar dolara gerilerken TL cinsinden 
4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir 
ise üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 
dolara geriledi.

Sanayiden Ekonomiye 1.45 
Puan Katkı

Büyümenin kaynaklarına üretim ve 
harcamalar yöntemiyle bakıldığında 
üretim yönteminde finans sektöründeki 

büyüme harcamalar yönteminde 
ise vatandaşın tüketimi ile toplam 
yatırımlarda yaşanan artış dikkat çeki-
yor. Üretim yönteminde tarım sektörü 
üçüncü çeyrekte yüzde 6,2 büyüyerek 
toplam ekonomiye 0.77 puanlık katkı 
yaptı. Sanayi üçüncü çeyrekte iyi bir 
performansa imza attı. Yüzde 8’lik 
sanayi üretimi büyümesinin ekonomi-
ye etkisi ise 1.45 puan oldu. İkinci 
çeyrekte sanayideki daralma büyümeyi 
de 3 puan geriletmişti.

İnşaat sektörü sekiz çeyrek-

tir yaşanan daralmanın ardından 
bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 
6,4 büyüme göstermeyi başardı. 
İnşaattaki büyümede de konut kre-
disi kampanyaları ile düşük faizli kredi 
teşviklerinin kampanyalarının etkisi 
büyük. İnşaat sektöründeki büyümenin 
ekonomiye katkısı ise 0.42 puan oldu. 
Kampanyaların etkisi gayrimenkul 
sektöründe de yüzde 2,8’lik büyüme 
yarattı.

Pandeminin en zorlu sektörü 
hizmetler. İkinci çeyrekte yüzde 
24,6 daralan hizmetler sektörü 
üçüncü çeyrekte kısıtlamaların da 
kaldırılmasıyla yüzde 0,8’lik bir büyüme 
performansı gösterebildi. Ancak son 
çeyrekte yeniden pandemi önlemler-
inin devreye girmiş olması hizmetler 

sektöründe 2020 yılının kötümser 
kapatılacağının habercisi. Pandemiyle 
önemi artan bilişim sektöründe büyü-
menin yüzde 15 olması dikkat çekti. 
Bilişim sektöründen ekonomik büyüm-
eye katkı 0.38 puan oldu.

Finans ve sigorta sektörü pandemi 
nedeniyle devreye alınan genişletici 
para politikalarıyla tarihinin en hızlı 
büyümesine imza attı. Üçüncü çeyrek-
te yüzde 41,10 büyüyen sektörün 
ekonomik büyümeye katkısı 1.45 
puan. Merkez Bankası, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Ku-
rulu ile hükümetin aldığı kredi 
büyümesini teşvik eden genişletici 
para politikaları finans sektöründe 
tarihi bir büyümeye imza atılmasını 
sağladı. Son çeyrekte normalleşme 
adımları ve sıkılaştırma adımlarıyla 
finans sektöründe büyümenin ivme 
kaybı yaşaması bekleniyor. Ancak 
son çeyrekte de kredi büyümesi 
devam ediyor.

Vatandaş Otomotiv ve Ko-
nuta Harcadı

TÜİK verilerine göre 
vatandaşların tüketiminde en hızlı 
yükseliş dayanıklı tüketim mallarında 
yaşandı. Tüketimi teşvik eden ve 
konut, otomotiv, beyaz eşya gibi 
dayanıklı tüketim mallarına yönelik 
harcamalar için uygulanan düşük faizli 
kredi kampanyalarının etkisi büyük. 
Dayanıklı tüketim malları harcamaları 
yüzde 84,6 arttı. Yarı dayanıklı mal-
larda yüzde 25,3 yükseliş yaşanırken 
dayanıksız mallardaki büyüme 
yüzde 20,9 oldu. Hizmetler sektörü 
ise üçüncü çeyrekte vatandaşın 
harcamalarından istediği payı alamadı. 
Her ne kadar normalleşme olsa da 
başta turizm ve lokantaların yer aldığı 
hizmetler sektöründe vatandaşın 
üçüncü çeyrekte harcamaları yüzde 
4,7 azaldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 
YÜZDE 6,7 BÜYÜDÜ
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DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA 
YÜZDE 34,4 ARTTI

Türkiye’nin ihracatı, ekimde geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 
17 milyar 329 milyon dolara, ithalatı 
yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon 
dolara yükseldi. Böylece dış ticaret 
açığı yüzde 34,4 yükselerek 2 milyar 
374 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 
ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret 
verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi 
(GTS) kapsamında ihracat ekimde 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 
artarak 17 milyar 329 milyon dolara, 
ithalat da yüzde 8,4 artışla 19 milyar 
703 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 34,4 yükselerek 
2 milyar 374 milyon dolara ulaştı. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 
2019’da yüzde 90,3 iken geçen ay 
yüzde 88’e geriledi.

İhracat ocak-ekim döneminde ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon 
dolara düşerken, ithalat yüzde 2,2 
artarak 175 milyar 888 milyon dolara 
çıktı.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döne-
minde yüzde 76,2 artışla 40 milyar 272 
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 

karşılama oranı Ocak-Ekim 2019 
döneminde yüzde 86,7 iken, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 77,1’e geriledi.

İthalatta Ara Mallarının Payı 
Yüzde 69,6

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın 
hariç ihracat yüzde 6,3, ithalat yüzde 
16,2 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan 
altın hariç ihracat, ekimde yüzde 6,3 
artarak 15 milyar 457 milyon dolardan 
16 milyar 428 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve par-
asal olmayan altın hariç ithalat yüzde 
16,2 yükselişle 13 milyar 425 milyon 
dolardan 15 milyar 599 milyon dolara 
çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan 
altın hariç dış ticaret fazlası ekimde 
829 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 10,9 
artarak 32 milyar 27 milyon dolar oldu. 
Söz konusu ayda enerji ve altın hariç 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
105,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin ekim ihracatında imalat 
sanayisinin payı yüzde 94,8’i bulurken, 
ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,6 
olarak kayıtlara geçti.

İhracatta, Ekim Ayında İmalat 
Sanayisinin Payı Yüzde 94,8

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  
ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel 
Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında 
oluşturulan ekim ayına ilişkin dış ticaret 
istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler 
incelendiğinde ihracatta, ekim ayında 
imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, 
tarım, ormancılık ve balıkçılık sek-
törünün payı yüzde 3,3, madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 
1,5 oldu.

Ocak-ekim döneminde ekonomik 
faaliyetlere göre ihracatta imalat sanay-
isinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık 
ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün 
payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar 
sınıflamasına göre ithalatta, ekimde ara 
mallarının payı yüzde 69,6, sermaye 
mallarının payı yüzde 18,2 ve tüketim 
mallarının payı yüzde 12,1 olarak 
kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde ise ara 
mallarının payı yüzde 74,7, sermaye 
mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim 
mallarının payı yüzde 10,7 oldu.
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MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRINCA NE OLDU?

19 Kasım günü toplanan 
Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu politika faizini 475 baz 

puan (4,75 puan) artırarak yüzde 
10,25’den 15,00’e yükseltti. Bu ka-
rarda: “Para Politikası Ku-
rulu; Politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo ihale faiz 
oranının yüzde 10,25’ten 
yüzde 15’e yükseltilmes-
ine, tüm fonlamanın temel 
politika aracı olan bir hafta 
vadeli repo faiz oranı 
üzerinden yapılmasına 
karar vermiştir” denilmek 
suretiyle ilk bakışta artık 
gecelik fonlamanın ve 
özel hallerde kullanılması 
gereken geç likidite penceresinden 
fonlamanın kullanılmayacağı mesajı 
vermektedir. Merkez Bankası 
aynı gün yayınladığı Türk Lirası 
likidite yönetimine ilişkin basın 
duyurusunda da şöyle demekte-
dir: “Para politikasının operasy-
onel çerçevesinin sadeleştirilmesi 
kapsamında Merkez Bankası 
tarafından hâlihazırda bir ay 
vadeli geleneksel yöntemli repo 
ihaleleri ve geç likidite penceresi 
imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 
Kasım 2020 tarihinden itibaren 
Merkez Bankasının temel para 
politikası aracı olan bir hafta vadeli 
repo miktar ihaleleriyle yapılmaya 
başlanacaktır. Likidite yönetimi 
çerçevesinde ikincil piyasa gece-
lik faiz oranlarında oluşabilecek 

oynaklığı sınırlandırmak ve 
likiditenin haftanın günlerine 
dengeli dağılımını sağlamak 
amaçlarıyla 20 Kasım 2020 tari-
hinden 26 Kasım 2020 tarihine 
kadar (bu tarihler dâhil olmak 
üzere) bir hafta süreyle gecelik 
borç verme faiz oranı politika 
faiz oranı olan %15 olarak 
uygulanacaktır.”
Bu açıklamalar ne anlama 

geliyor? Öncelikle alınan bu karar 
doğrultusunda Merkez Bankası fai-
zlerinin hangi oranlara yükseldiğine 

bir bakalım (bu tablodaki veriler 
TCMB sitesinden alınmıştır. TCMB 
faizlerin eski ve yeni oranları için bu 
linkte yer alan tablolara bakılabilir: 

https://www.tcmb.
gov.tr/wps/wcm/connect/
tr/tcmb+tr/main+menu/
temel+faaliyetler/para+politikasi/
merkez+bankasi+faiz+oranlari)

APİ Repo İhalesi 
Değişken Değişken 
Likidite amaçlı kullanılacak

Yukarıda değindiğim TCMB 
açıklamalarına ve bu tabloya 
bakıldığında TCMB’nin geç 
likidite penceresi fonlamasını 
olması gerektiği gibi yani zor 
duruma düşen bankalar için 
kullanacağı, gecelik fonlamayı 
kullanmayacağı, açık piyasa 

işlemleri repo ihalelerini yalnızca 
likiditeyi düzenleme amacıyla 
kullanacağı ve likidite düzenleme 
ve zor durum halleri dışındaki tüm 
fonlamayı bir haftalık repo ihalesi 
aracılığıyla ve politika faizi olan 
yüzde 15’i kullanarak yapacağı 
anlaşılıyor.

Bu yeni düzenlemenin es-
kisinden farkı nedir? Bu karar 
alınıncaya kadar Merkez Bankası 
ağırlıklı olarak geç likidite pencer-
esi fonlamasını normal fonlama 
gibi kullanıyor ve TCMB ortalama 

fonlama maliyetinin yüzde 
15’e yakın bir yerde 
oluşmasını sağlıyordu. Bu 
açıdan bakılınca faizde bir 
artış olmamış görünüyor. 
Geç likidite pencer-
esi fonlaması, normal 
hallerde kullanılmaması 
gereken bir fonlama 
yöntemi olduğu için hem 
anlaşılmayı hem de kabul-
lenmeyi zorlaştırıyor ve riski 
artırıyordu. Yeni düzenle-

meyle Merkez Bankası’nın haftalık 
repo ihalesini temel fonlama 
yöntemi ve politika faizini gerçekten 
politika faizi olarak benimsemesiyle 
karışıklık ortadan kalkmış görünü-
yor.

Karışıklığın ortadan kalkacağına 
ilişkin işaretler ilk kez geçtiğimiz 

Dr. Mahfi EĞİLMEZ
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haftalarda ortaya çıktı. Ve bu 
yolda verilen mesajlarla USD/
TL kuru 8,54’den gerilemeye 
başlayarak 7,50 düzeyine kadar 
düştü. Bu düzey aslında 18 Eylül 
2020’deki kur düzeyiyle aynıdır. 
Ve hala yılbaşına göre yüzde 28 
dolayında değer kaybını gös-
teriyor. Bu değer kaybı telafi 
edilebilmiş değil. Üstelik bu arada 
milyarlarca dolarlık rezerv de kuru 
tutma çabasıyla harcandı. Bu 
hatayı ‘rekabetçi kur’ adı altında 
haklı gösterme çabası da faiz 
artırılınca boşa çıkmış oldu.

Milyarlarca dolar harcayarak 
düşüremediğimiz kuru faizi 
artıracağımız izlenimi yaratarak ve 
ardından da artırarak düşürdük. 

Ne rekabetçi kur söylemi kaldı 
ne de rezerv. Aşağıdaki grafik 
TCMB politika faizinin (kırmızı) ve 
USD/TL kurunun (mavi) son beş 
aydaki seyrini gösteriyor (kaynak: 
www.piyasa.paratic.com ve 
TCMB sitesi.)

Grafikte USD/TL kurunun 
pik yaptığı yıldızla gösterilen 
aşamada faizin artırılacağına, 
yeni düzenlemeler yapılacağına 
ilişkin açıklamalar gelmeye 
başladı ve kurdaki düşüş ilk 
kez o zaman ortaya çıktı. Faiz 
artırımı sonrasında da kur belirli 
bir noktada durağanlık kazandı. 
Bundan sonrası artık faizden öte 
bazı adımların atılmasına bağlı. 
Bu kadar büyük sorunları olan 

bir ekonomide faizi artırarak nihai 
çözüme varmak mümkün değil. 
Ekonomiden önce sosyal ve 
siyasal alanda adımlar atılması 
gerekiyor. Hem de hiç zaman 
kaybetmeden. Aksi taktirde 
kur yine yukarı gider ve TCMB 
yeniden geç likidite penceresini 
normal fonlama gibi kullanarak 
faizi dolaylı yoldan yükseltmeye 
başlamak zorunda kalır. 

Bu çok pahalı deneyim bize 
bir kez daha gösterdi ki iyi yönet-
ici kendi söylediğini yansıtanları 
değil, farklı görüşleri dile ge-
tirenleri dinlemelidir. Az hata 
yapmanın bilinen en basit kuralı 
budur.
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Enflasyon, daha doğrusu 
gerçek olmayan enflasyon 
verisi şu an ekonominin en 

temel sorunlarından biri olarak öne 
çıkıyor. Eski dönemde, yani en-
flasyonun yüksek olduğu yıllarda, 
insanların bu konudaki problemi bir 
yılı kapsıyordu.

Yılın ikinci yarısına doğru gid-
erlerini karşılayamıyor; ama 
ertesi senenin başında 
enflasyonun üzerinde 
maaş alarak durumu idare 
ediyorlardı. Elbette bunun 
sağlıklı bir yol olduğunu iddia 
etmiyorum. Neticede or-
taya çıkan yıpranma makro 
ekonomik dengeleri alt üst 
ediyor, günün sonunda 
çıkan maliyette ülkenin 
tamamına yayılıyordu.

Fakat, gerçek olmayan 
enflasyon verisi bundan da 
kötü sonuçlar doğruyor. 
Yıllarca sahte bir enflasyon 
üzerinden yapılan maaş 
zamlarıyla, gerçek bir enflasyon 
oranında yaşamak zorunda kalan 
vatandaş, çareyi borçlanmakta 
bulmuş, kredi ve kredi kartları artık 
ödenemez noktaya bizi getirmiştir.

Bugün enflasyon ver-

isinin gerçeği 
yansıtmaması 
bireyin alacağı 
maaş zammından 
firmaların maliyet 
yapmasına, faizden 
dolar karmaşasına 
kadar birçok sorunu 
da beraberinde 
getiriyor. Günün 
sonunda kredi 
mekanizması da 
tıkanma noktasına 
geldiği için iç 
piyasanın kilitlen-

mesiyle iş içinden çıkılmaz bir 
noktaya geliyor.

Sözlerimden enflasyonla mü-
cadele edilmemeli algısı çıkmamalı. 
Şüphesiz bir ülke ekonomisinin 
mutlaka enflasyonu yenmesi, 
daha doğru tabirle kontrol altında 
tutabilmesi geliyor. Fakat bunu 

enflasyon verisiyle değil, üreterek, 
ürettiğini değerinde satarak, günün 
sonunda refah sağlayıp dengeleri 
kurarak gerçekleştirmesi şart.

Bugün için sahte enflasyon veri-

si ne yazık ki sadece kağıt üzerinde 
bir durum yaratıyor. Başarı diyemi-
yorum zira göstermelik enflasyon 
bile düşürülmekte zorlanılıyor. Bu 
nedenle Türkiye’nin dengelerini dü-
zeltme niyeti varsa başta enflasyon 
ile olmak üzere tüm gerçekleriyle 
yüzleşmesi şart.

Enflasyon ise bunların içerisinde 
en kolay olanı. Neden mi? İşi iktisat 
teorisinden çıkarıp basitleştirelim. 
Günün sonunda bu veri, harca-
malardan kaynaklanan bir çıktı 
değil mi? O zaman gelirin ağırlıklı 
olarak nereye harcandığını dikkate 
almanız yeterli. Peki ne o harcama-
lar?

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu… Emi-
nim bu ismi birçok insan biliyordur. 
Anlaşılır bir dille ekonomiyi anla-
tan, çok uzun yıllardır sorun kadar 
çözümü de gösteren, gerçekçi, bu 

ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir 
ekonomist.

Sadi Hoca, Prof. Dr. 
Gökhan Sönmezler ve Prof. 
Dr. Orçun Gündüz ile bir-
likte çok kıymetli bir çalışma 
yapıyorlar. Trakya Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Bankacılık Araştırma Grubu 
olarak karmaşık ekonomik 
gerçekleşmeleri sadeleştirerek 
kamuoyuna açıklıyorlar.

Son olarak Bankalararası 
Kart Merkezi’nin verilerinden 
yararlanarak Ekim 2020 itibari-
yle kredi kartı harcamalarını 
mercek altına alıp açıkladılar. 

Çok anlaşılır bir biçimde ‘her 100 
TL’yi nereye harcadık’ sorusunun 
yanıtını veriyorlar.

 
Dağılımdan anlıyoruz ki kimse 

paraları lüks içinde yaşamak için 

SADİ HOCA’DAN ENFLASYON SEPETİ

Çetin ÜNSALAN
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yemiyor. Araştırmadaki sorunun 
yanıtına baktığınızda meşhur sepe-
tin hangi kalemlerden oluşması 
gerektiğinin de yanıtı ortaya çıkıyor.

100 TL’nin neredeyse 30 TL’si 
gıda, market gibi bir başlıkta 
harcanıyor. Yani üçte biri… Sepe-
tin en ağırlıklı kısmını bunun 
oluşturması gerektiği derlenen ver-
ilerde de bize kendisini gösteriyor. 
Sepeti mi derlemek istiyorsunuz? 
Ben bu araştırmadan yola çıkarak 
sepetin başlıklarını ağırlığı düşen 
oranlarda sizlere aktarayım:

İkinci sırada elektronik, elektrik, 
bilgisayar var. Daha sonra sırasıyla: 
Giyim-aksesuar, yapı malzemeleri, 
akaryakıt, eğitim-kırtasiye, sigorta, 
sağlık-kozmetik, mobilya – deko-
rasyon, konaklama, vergi, tel-
ekomünikasyon, havayolu-seyahat, 
kuyumcular, bireysel emeklilik ve 
diğer…

Derlemenin Ekim 2020 itibari-
yle ağırlık sıralamasında olduğunu 
hatırlatırım. Çünkü muhtemelen 
pandemi sürecinde olmasaydı, 
ulaştırma daha fazla öne çıkacaktı. 
Nitekim meseleyi kredi kartının 
dışına taşırsak bu listede ulaştırma 
kadar enerjinin de dikkat çekecek 
bir başlık olacağı kesin.

Elbette bu araştırma bir en-
flasyon sepeti oluşturulmak için 
değil, üç kıymetli akademisyenin 
harcamaların nereye yapıldığına 
ilişkin analizi olarak paylaşıldı. Fakat 
bu fotoğraf bize aynı zamanda 
enflasyon sepetini tartışmamız 
gerektiğini çok net bir biçimde 
gösterdi.

Gerçek bir çözüm istiyorsak, 
gerçek verilerle ortaya çıkmak 
durumundayız. Durumu farklı gös-
tererek geldiğimiz nokta belli. Harç 
bitti, yapı paydos.(parananaliz.com)

cetinunsalan@yahoo.com
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Korona virüs Sonrası ki-
tap yayınlandı. Şenol Çarık 
editörlüğünde hazırlana ve Halk 

kitabevi etiketiyle Haziran 2020, 408 
Sayfa olarak yayınlandı.

Salgın konusunu ilgilendiren 
başta sağlık, psikoloji, gıda, sosyal 
hayat, ekonomi ve geleceğe yöne-
lik dijitalleşme ve çalışma hayatı 
konularında 18 konuda 18 yazarın 
görüş ve önerileri içeren kitap çıktı.

Geleceğe ilişkin belirsizliklerin 
sürdüğü korona günlerinde kitabı 
derleyen Şenol Çarık’ın önsözünde 
belirtiği “Salgının, hem düny-
adaki hem de ülkemizdeki etkileri, 
muhtemel sonuçları ve gelecek tah-
minlerinin yanı sıra çözüm önerileri 
kitapta sunuldu” diyor.

İçlerinde tanıdığım birçok yazar 
ülkemizin sağlıklı aydınlık geleceği 
için çırpınan ve bugüne kadar hiçbir 
çıkar ilişkisi içinde olmayan fikir eme-
kçisi insanlardan oluşuyor.

Kitaptaki bilgiler Dünya’nın ve 
ülkemizin yaşadığı bu süreçte bilgi 
birikimleri ekseninde geleceğe ilişkin 
beklenti ve görüşlerini anlatmalarını 
çok önemsedim.

Yazarları tanıdığım kadarı ile 
bağımsız kişilikler oldukları için konuları 
hiçbir siyasi veya kurumun etkisinden 
kalmadan objektif olarak konuları 
irdeledikleri için daha geçekçi bilgi 
sunduklarını görüyorum.

Bütün yazılar anı şekilde ob-

jektif bilgi sunmaları ve önerilerde 
bulunmaları kitabın önemini gözümde 
daha da anlamlı kıldı. Hepsinin eme-
klerine sağlık.

Kitapta yer alan konu başlıkları ise 
şöyle:

-Yeni Koronavirüs-19 Salgını ve 
Tıbbi/Ekonomi-Politik Yaklaşımlar

-Sağlıkta Sosyalizasyon Nasıl 
Başarılır

-Pandemi Sonrası Gerçekten Ne 
Olacak?

-Korona Günlerinde Kamuculuk
-Korona ve Yoksulluk
-Covid-19 Salgını Işığında Ekono-

mi-Politik ve Bilimsel Çözümlemeler
-Küreselleşme Rüyasının ve Liberal 

Vaatlerin Çöküşü
-Covid-19’un Çalışma Yaşamına ve 

Basına Etkileri Üzerine Bir İnceleme

-Neoliberalizmden Sonra: 
Trumpgiller ve Yeni-Devletçilik

-Covid-19 Pandemisinin Erken 
Döneminde Türkiye’den Geleceğe 
Bakış

-Yarından Sonra
-Siyasi Söyleme Bulaşan Koro-

navirüs ve Mücadele Yöntemi Olarak 
Sağlık Diplomasisi

-Tanımadığımız Bir Virüs Bize Ne 
Öğretiyor

-Nüfus Artışı, Küreselleşen Çevresel 
Sorunlar, Gıda Sağlama Alanlarının 
Daralması Üçgeninde Koronavirüs 
Pandemisi

-Toplu Aymazlıktan Covid-19 Kao-
suna

-Post Pandemi Dünyasında Dijital 
Yaşam

-Koronavirüs Salgınının Korku 
Katalizörü Olarak Medya

-Küresel Salgın ve Kent: Covid-19 
Sonrası Kentlerini Düşünmek

Kitap yayınlandığında bu yana vaka 
sayıları yeniden bütün dünyada artı.

İnsanlığın başına gelmiş bu denli 
küresel bir felaketin halen nereye 
doğru evirileceği de kestirilemiyor.

Tabii bu arada bütün dünyada 
normalleşmeye geçti ancak sorumluluk 
bilinci, konunun-sorunun ne olduğu 
hakkındaki bilgi, kültürel kotlardaki 
yerleşik değerler ve planlama, önlem 
alama konularındaki yetersizlikler veya 
anlayışlardan dolayı maalesef hastalığın 
yayılımı artma eğiliminde.

Dünya’da ve ülkemizde artan 
salgından ölenlerinde sayısı da hızla 
artıyor. Dünyada haftada 1 milyon 
artışla 10 milyonu bulan hasta sayısı 
ve 465 bin kişide şu ana kadar 
hayatını kaybetti.

Türkiye’de gün itibarı ile 5046 
kişi hayatını kaybetti. 193 bin kişi 
hastalığa yakalanmış. 165 bin kişi 
iyileşmiş. Ülkemizde ve dünyada 

günlük açıklanan rakamlar salgının 
artığını gösteriyor. Buda kaygıları ve 
belirsizlikleri artırıyor.

Bu arada eğitim ve bilim hayatı 
felç oldu. Ne olacağını da bilemiyoruz. 
Ekonomilerin iyi gitmemesi, bazı 
ülkelerin yöneticilerin salgı hasatlığı ci-
ddiye almamaları beraberinde kaygıları 
ve güvensizlikleri artıyor.

En büyük sorun gıda güvencesi ve 
bağışıklık sisteminin nasıl sağlanacağı 
konusu hâllen ciddi sorun. Kimileri için 
ekonomi ön planda ancak inşaların 
çoğunluğu için önce gıda geldiğini 
görüyoruz.

“ÇİN’E İHRACATI 35 FİRMANIN KERVANA 
KATILMASIYLA BÜYÜTECEĞİZ”

İİB KOORDİNATÖR BAŞKANI MÜJDAT SEZER:
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Bir önceki yazımda; tarımda 
çöküşü durdurmanın temel 
yolunun “Atatürk’ün Dev-

letçilik ve Halkçılık temelinde Tarım 
Politikası’nın göz önüne alınması 
gerektiğine” değinmiştim.

 Bu yazımda ise, Atatürk’ün 
ekonomi-politikası kapsamında öne 
çıkan konulardan birisinin de emeği 
ile geçinen insanların 
ekonomik örgütlenmesi 
olan “Kooperatifleşme” 
özellikle “Tarımsal 
Kooperatifleşme” 
olduğu konusunu dile 
getireceğim.

Atatürk, 1920’den 
ölümüne kadar geçen 
süreç içinde köylül-
erin kooperatifleşmesi 
konularında konuşmalar 
yaptığı, yasaların 
çıkarılmasında egemen 
rol oynadığı bilinmekte.

Atatürk bunlarla da 
yetinmemiş, eylemiyle 
de kooperatifleşme 
hareketine katkıda bulunmuştu. 
Örneğin iki kooperatifin kurucu 
ortağı olmuştu.

Bunlardan biri, tarımsal amaçlı 
bir kooperatif olan Tarım Kredi 
Kooperatifi’dir. Diğeri ise, Ankara 
Memurları Tüketim Kooperatifi’dir.

Atatürk’ün 
kooperatifleşme 
konusunda yapmış 
olduğu söylevlerin 
kimileri şunlar:

•         “Ben de 
çiftçi olduğumdan 
biliyorum, makine-
siz ziraat yapılmaz, el 
emeği güçtür, Birleşiniz. 
Böylece makine alınız” 

(24 Ağustos, 1925 Kastamonu).
•         “Bu sene zirai kooper-

atif teşkilatına başlanmış olması, 
bilhassa memnuniyetimize mucip 
oluyor. Bu kooperatifleri memle-
ketin her tarafına teşmil etmeyi zi-
yadesiyle iltizam ediyoruz” (1 Kasım 
1929, TBMM açış konuşması).

•         “Kanaatim odur ki, mu-
hakkak suretle birleşmede kuvvet 
vardır.  Kooperatif yapmak, maddi 
ve manevi kuvvetleri, zeka ve 
maharetleri birleştirmek demektir. 
… Müstahsillerin birleşmesinden 
şahsi menfaatlerini haleldar 
olacağını düşünenler tabii şikayet 

edeceklerdir. (1 Şubat 1931, İzmir 
Ticaret Odası).

•         “Kooperatif teşkilatı, her 
yerde sevilmiştir. Kredi ve satış 
için olduğu gibi istihsal vasıtalarını 
öğretip kullandırmak için de koop-
eratiflerde istifayı mümkün görüy-
oruz.” (1 Kasım 1936, TBMM Açış 
Konuşması).

•         “ Köyde ve yakın 
köylerde müşterek harman 
makinalarını kullandırma köylül-
erin ayrılamayacağı bir adet haline 
getirilmelidir. …Zirai sanayi bilhassa 
üzerinde meşgul olacağımız mevzu 
olacaktır. Bu arada sütçülüğe, 
süt sanayine önem vermekteyiz. 
Sırasıyla; şehir ve kasabalarımızın 
temiz ve ucuz süt mamulatı 
ihtiyacını temin edecek fabrikalar 

tesisinse ve bununla ahen-
kli bir surette köylerdeki sütleri 
kıymetlendirecek ve satışı 
kolaylaştıracak kooperatifler 
teşkiline çalışılacaktır” (1 Kasım 
1937, TBMM Açış Konuşması).

Atatürk döneminde 
çiftçilerin kooperatifleşmesi 
doğrultusunda çıkarılan 
başlıca yasalar nelerdi:

1924 yılında Zirai Birlikler 
Kanunu çıkarılmıştı. Aynı yıl, 
kooperatiflerin ticari şirketlerden 
sayılmasına ilişkin fıkra, Ticareti 
Beriye Kanunu’na eklenmişti.

1925 yılında tüketim 
kooperatifçiliğiyle ilgili yasal bir 
düzenleme yapılmıştı.

1926’da 856 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nda kooper-
atiflerin diğer şirketler arasında 
yer almasına ilişkin bir değişiklik 
gerçekleştirilmişti.

1929 yılında ise Zirai Kredi Koo-

ATATÜRK’ÜN TARIM POLİTİKASI IŞIĞINDA 
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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peratifleri Kanunu kabul edilmişti.
Daha sonra 1935 yılında da 

2834 sayılı Tarım Satış Koop-
eratifleri Kanunu ile 2836 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu 
çıkarılmıştı.

Atatürk, kurucusu olduğu Cum-
huriyet Halk Partisi Programları’na 
da kooperatifçilik konularında mad-

deler koydurmuştu.
Atatürk, kooperatifçilik 

konularında çalışma yapmak 
üzere bir derneğin kurulmasını 
da gerçekleştirmişti. 1931 yılında 
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı 
“Türk Kooperatifçiliği Derneği”ni 
kurdurmuştu. Bu dernek daha 
sonra Ankara’ya taşınmış ve halen 

“Türk Kooperatifçilik Kurumu” 
olarak varlığını sürdürmekte.

Özetle şunu dile getirmek   ger-
ekli: Neo-liberaller Türkiye ekono-
misinin düzlüğe çıkmasını yabancı 
sermaye girişine bağlıyorlar. 
Yabancı sermayenin, daha 
doğrusu sıcak para girişinin faize 
bağlı olduğunu, tarımda da içinde 
yaşamakta olan çöküş, neo-liberal 
politikalardan görmüyorlar. Bu 
kapsamda, muhaliflerin de neden-
sonuç ilişkilerini görmezlikten geler-
ek sonuçlar üzerinden sızlanması, 
geçici çözümler üzerinde durması, 
örneğin çözüm için salt destekle-
meleri öne çıkarması doğru değil.

Tekrarlayalım, neo-liberal politi-
kalara karşı çıkacak mısınız, yoksa 
durumu idaremi edeceksiniz? 
Çözüm biz daha iyi yönetimden 
geçmiyor.

Yazımızı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “İDARE-İ MASLAHATÇI-
LAR ESASLI DEVRİM YAPAMAZ” 
sözünü anımsatarak bitirmek 
istiyorum.
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Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. 
Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi 
Eğilmez yeni ekonomi yöneti-

mini değerlendirdi.
Altınbaş Üniversitesi’nin 

gelenekselleşen Çarşamba 
Buluşmaları, yeni eğitim döne-
minde internet üzerinden devam 
ediyor. Altınbaş Üniversitesi öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. 
Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez’in 
katılımıyla gerçekleşen Ekono-
mi Söyleşileri’nde “Yeni ekonomi 
yönetimi yeni yaklaşım anlamına mı 
geliyor?” başlığı konuşuldu.

Prof. Dr. Alkin: “Bütçe Açığı 
ve Cari Açık, Faiz ile Kurları 
Arttırabilir”

Programda konuşan Prof. Dr. 
Emre Alkin, 2018’de Türkiye’ye 
yönelik gerçekleşen kur atağı 
sonrasında uygulanan ekonomi 
politikasının piyasa gerçeklerin-
den ayrıştığını belirtti. Alkin, bunun 

sonunda Merkez Bankası’nın 
uluslararası rezervlerinin eksiye 
düştüğünü, bütçe açığının hızla 
büyüdüğünü belirtti.

Girdi ithalatının yüzde 85 
civarında olmasının Türkiye ekon-
omisini zorladığını ifade eden Prof. 
Dr. Emre Alkin, bunun sonucunda 
ekonomi yönetiminin değiştiğini 
ve devleti iyi tanıyan iki yöneti-
ciden Devlet Planlama Teşkilatı 
kökenli Lütfi Elvan’ın Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nı, maliye kökenli 
Naci Ağbal’ın ise Merkez Bankası 
başkanlığını üstlendiğine dikkat 
çekti. Yeni ekonomi yönetimi zorlu 
bir görevle karşı karşıya olduğunu 
belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bütçe 
açığındaki ve cari açıktaki artışın 
önümüzdeki dönemde faiz ve kurun 
artmasına yol açacağı uyarısında 
bulundu.

Portekizli yazar Fernan-
do Pessoa’nın bir kitabında, 
duyarsızlığın çok acı çekmekten 
kaynaklandığını belirttiğini aktaran 
Alkin, “Duyarsızlaşacak kadar acı 
çekecek bir noktaya gelmemeliyiz” 
dedi.

Dr. Mahfi Eğilmez: 
“Türkiye’nin Ana İhracat 
Pazarları Daralıyor”

Dr. Mahfi Eğilmez ise 
2018’deki kur atağı sonrasında 
faiz düşürülürse birçok so-
runun çözüleceği varsayımıyla 

hareket edildiğini, bunun so-
nucunda döviz artınca Merkez 
Bankası’nın kurdaki yükselişi engel-
lemek için yaklaşık 120 milyar dolar 
harcandığını belirtti. Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın 
spekülasyon değil regülasyon 
yapması gerektiğini ifade eden 
Mahfi Eğilmez, “Rezerv yerine faizi 
kullanmalıydık” dedi. Bu süreçte 
Merkez Bankası’nın rezervlerinin 
eksi 42 milyar dolara kadar indiğini 
belirten Eğilmez, dolarizasyonun 
da arttığını ve döviz mevduatlarının 
payının yüzde 56-57’ye ulaştığını 
vurguladı.

Türkiye’nin son dönemde 
yeniden döviz kıtlığıyla karşılaştığını 
belirten Eğilmez, “Yabancı ser-
mayeye ihtiyacımız olduğuna göre 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi düzeltip 
yola devam etmemiz gerekir” diye 
konuştu. Türkiye’nin cari açık ve 
bütçe açığının aynı anda büyüdüğü 
ve ikisinin de yüzde 5’e dayandığını 
belirten Eğilmez, bunun Türkiye için 
yeni bir olgu olduğunu ifade etti.

EKONOMİ YÖNETİMİNİ ZORLU BİR 
GÖREV BEKLİYOR

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çel-
ebi ve Dr. Mahfi Eğilmez’in katılımıyla gerçekleşen Çarşamba Buluşmaları’nda, 
yeni ekonomi yönetimini bekleyen görevler ve olası gelişmeler ele alındı. Prof. 
Dr. Emre Alkin, bütçe açığı ve cari açıktaki artışın önümüzdeki dönemde faiz 
ve kurların artmasına yol açacağı uyarısında bulunurken Dr. Mahfi Eğilmez ise 
Türkiye’nin cari açık ve bütçe açığının aynı anda büyüdüğü ve ikisinin de yüzde 
5’e dayandığını belirterek bunun Türkiye için yeni bir olgu olduğunu ifade etti.

Dr. Mahfi Eğilmez

Prof. Dr. Emre Alkın
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Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin ana 
ihracat pazarlarındaki daralma 
yaşandığını ve bu nedenle ihracatın 
azaldığına da dikkat çekti.

Yeni ekonomi yönetiminin pi-
yasaya daha uyumlu politikalar 
uygulayarak göreve başladığını 
ifade eden Eğilmez, önümüzdeki 
dönemde makro ekonomik denge-
lerin düzeleceğine inandığını belirtti.

Prof. Dr. Çelebi: “AB Liderler 
Zirvesi Dönüm Noktası Olabilir”

Ekonomi eski Bakanı Prof. Dr. 
Işın Çelebi ise yaptığı konuşmada 11 
Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Birliği 
liderler zirvesine dikkat çekerek, 
burada Türkiye’ye karşı yaptırım 
uygulanıp uygulanmayacağının 
kararlaştırılacağını hatırlattı. 
Libya’ya mal taşıyan Türk gemisinin 
AB güçleri tarafından aranmasının 

önemli bir gelişme olduğunu 
belirten Çelebi, “Bu toplantıya 
çok iyi hazırlık yapmak ger-
ekiyor. Türkiye bir dönüm 
noktasında” uyarısında bu-
lundu. 

Amerika’da Demokrat 
Parti’nin adayı Joe Biden’ın 
başkan seçilmesinin de 
dünya siyaseti açısından çok 
önemli bir gelişme olduğunu 
belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, 
“Türkiye-ABD ilişkilerinde 
yeni dönemin eşiğindeyiz” 
diye konuştu.

Merkez Bankası’nın 
yeni Başkanı Naci Ağbal’ın 
Maliye Bakanlığı’nda adım 

adım yükseldiğini belirten Çelebi, 
başarılı olmasını dilediğini belirtti. 
Çelebi, Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan’ın da kendisi gibi Devlet 
Planlama Teşkilatı’ndan yetiştiğini 
kaydederek, tüm kalbiyle onun da 
başarılı olmasını istediğini belirtti.

Çelebi bununla birlikte Türkiye’nin 
2022’den itibaren erken seçim 
ortamına gireceğini düşündüğünü 
de sözlerine ekledi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyo-

nunda, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye 
Platformu’nun aşı ve ilaç geliştirme 
çalışmalarını anlattı.

Varank, bakanlığı ile bakanlığa 
bağlı ve ilgili kuruluşların 2021 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nun Tasarısı ile 2019 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanun 
Tasarısı’nı 
sundu.

Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 
özetle şunları 
söyledi:

TÜRK 
EKONOMİSİNE 
GÜVEN: 

Ocak-Ekim 
döneminde, 
reel sektörün 
yatırım talebi, 
geçen senenin 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 
21 arttı; 159 milyar liralık sabit 
yatırım için 8 bin 396 teşvik bel-
gesi düzenledik. Organize sanayi 
bölgelerimizde 762 yeni fabrika 
üretime başladı. Üretime geçen 
sanayi işletmesi sayısı yüzde 14’lük 
artışla 12 bin 259’a ulaştı. Bugün 
itibarıyla, sanayi bölgelerinde 3 bin 
978 tesisin inşaatı devam ediyor. 
Yatırımlardaki bu güçlü iştah, reel 
sektörün Türk ekonomisine olan 
güveninin en temel göstergelerin-
den birisi.

ULUSAL YAPAY ZEKA 
STRATEJİSİ: 

2019’da kurduğumuz; Yapay 
Zekâ, Kutup Araştırmaları ve Raylı 
Ulaşım Teknolojileri Enstitüleri etki 
üretmeye başladı. Mobilite, 5G 
ve İleri Bağlantı Teknolojileri yol 
haritalarıyla birlikte; Sanayi, Sağlık, 
Ticaret ve Finansta Dijital Dönüşüm 
yol haritalarımızı oluşturuyoruz. 

Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi 
yakında açıklayacağız.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ:

Türkiye’nin Otomobilinin ön 
gösterimini yaptık, fabrikamızın 
temellerini attık. 18 Temmuz’da 
inşaatını başlattığımız fabrika, 18 
ayda tamamlanacak ve araçlarımız 
2022 yılının son çeyreğinde seri 
üretim bandından inecek.

AR-GE HARCAMALARI:

2019’da Ar-Ge harcamalarının 
milli gelire oranı en yüksek seviyeye 
ulaşarak yüzde 1,06 oldu. Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi sayısı 1607’ye, bu 
firmalarda çalışan personel sayısı 
73 bine ulaştı. Bu merkezlerde 18 
bin proje yürütülüyor ve çok başarılı 
işlere imza atılıyor.

GİRİŞİM 
SERMAYESİ 
FONU:

 Avrupa 
Birliği ile Re-
kabetçi Sektör-
ler Programını 
yürütüyoruz. 260 
Milyon Avroluk 
kaynağı pro-
jelerin kullanımına 
tahsis ettik. 
Girişimcilerimize 
sermaye 
sağlamayı he-
defleyen 80 
Milyon Avro 
bütçeli “Türkiye 
Gelecek Fonu”na 

İlişkin Finansman Anlaşması 19 
Haziran 2020’de Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Girişim Sermayesi 
Fonu’nu 2021 yılında ülkemizdeki 
girişimcilerin kullanımına açacağız.

DENEYAP TÜRKİYE: 
Geleceğin teknoloji yıldızlarını 
yetiştirmek üzere başlattığımız 
Deneyap Türkiye Projesi 
kapsamında, 30 şehrimizde 
teknoloji atölyelerinin kurulumunu 
tamamladık. Deneyap’larda 5 bin 

KOSGEB ARACILIĞIYLA YIL BAŞINDAN BU YANA 
60 BİN İŞLETMEYE 1.2 MİLYAR LİRA KAYNAK 

AKTARILDI
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600 öğrencimiz 3 yıl sürecek ücret-
siz teknoloji eğitimleri alıyor. Bu 
projeyi 81 ilimize yaygınlaştırıp, en 
az 100 Deneyap Teknoloji Atöly-
esi kurmayı ve 5 yılda 50 bin özel 
yetenekli öğrencimize bu eğitim 
imkânını sağlamayı hedefliyoruz.

ULUSLARARASI LİDER 
ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI: 

Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programıyla, ileri 
düzeyde bilimsel ve teknolo-
jik çalışmalar yürüten deneyimli 
araştırmacıları yurtdışından ül-
kemize kazandırmaya başladık. 
Gururla yürüttüğümüz bu pro-
gram kapsamında, 2021 yılında 
açacağımız yeni çağrıyla en az 
100 üst düzey araştırmacıyı daha 
Türkiye’ye getireceğiz. Ülkemizdeki 
üst düzey araştırmacıların çığır 
açıcı projelerini de Ulusal Lider 
Araştırmacılar Programıyla destekli-
yoruz.

STAR BURS PROGRAMI: 
Lisans öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın 
araştırma projelerinde deneyim 
kazanmalarını sağlamak üzere Sta-
jyer Araştırmacı Burs Programını 
(STAR) başlattık. 2021’de 1000 
lisans öğrencisi bu projelerde 
çalışıp, burs alacak.

ÖLÇÜ ALETLERİ 
MUAYENELERİ: 

Vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğini korumak için piyasa 
gözetimi ve denetimi faaliyetler-
imizi sürdürüyoruz. Ölçü aletleri 

muayenelerinin daha hızlı ve 
daha kaliteli yapılması amacıyla 
Türk Standartları Enstitüsü’nü 
yetkilendirdik. Yasal metroloji 
kapsamında 1 milyon 200 bin ölçü 
aletinin denetimini, ürün güvenliği 
kapsamındaysa 20 bin ürünün pi-
yasa gözetimi ve denetimini yaptık.

KOBİ’LERE DESTEK: 
KOSGEB vasıtasıyla yıl 

başından bu yana 60 bin 
işletmeye 1.2 milyar lira kaynak 
aktardık. KOBİ Finansman Destek 
Programları kapsamında toplamda 
15 bin 884 işletmeye 1.2 milyar 
lira kredi kullandırdık. Teknoyatırım 
ve Stratejik Ürün Programları 
kapsamında 173 milyon lira 
destek ödemesi yaptık. KOBİGEL 
Programıyla “İmalat sanayinde 
dijitalleşme” çağrısına çıktık, bin 
207 başvuru aldık. Projeleri kabul 
edilen KOBİ’lere işletme başına 
1 milyon liraya kadar destek 
sağlayacağız.

AŞI VE İLAÇ ALANINDA 17 
PROJE: 

KOVİD-19 ile mücadelede 
bilimsel alanda önemli gelişmeler 
kaydediyoruz. KOVİD-19 Tür-
kiye Platformu altında aşı ve 
ilaç alanında 17 proje başarıyla 
yürütülüyor. Bu projelerde; 167’si 
STAR Bursiyeri olmak üzere 436 
araştırmacımız gece gündüz 
çalışıyor. Hayvan deneyler-
ini başarıyla tamamlayan 4 aşı 
adayımızın en kısa sürede klinik 
deney aşamasına geçmesi için 

gayret gösteriyoruz. KOVİD-19 te-
davisinde yoğun şekilde kullanılan 
Favipiravir ilacının etken maddesi, 
üniversite sanayi iş birliğinde yerli 
ve milli olarak sentezlendi. Şimdi 
hastalara şifa dağıtıyor.

RİBAVİRİN MOLEKÜLÜ: 
TÜBİTAK COVİD-19 

Platformu’ndaki bilim insanlarımız, 
Ribavirin molekülünün hastalığın 
tedavisinde etkin olduğunu hay-
van deneyleriyle ispatladı. Bu 
molekülle ilgili Faz-3 klinik çalışma 
yapmak üzere TİTCK’ya başvuru 
yapıldı. Yine bilim insanlarımız 
doğala özdeş Griffithsin molekül-
ünün enfeksiyonu önleyici ve hasta 
bireylerde saçılımı azaltıcı etkisi 
olduğunu klinik öncesi tüm deney 
sonuçlarıyla kanıtladı. Bununla ilgili 
de TİTCK başvurusu yapıldı.

7 KRİTİK ALTYAPI:
TÜBİTAK bünyesinde; mo-

tor teknolojileri, enerjetik malze-
meler, biyomalzeme-biyome-
kanik-biyoelektronik, yüksek 
sıcaklık malzemeleri, fotovol-
taik ve savunma teknolojileri 
alanlarında 7 kritik altyapıyı Sayın 
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 
hizmete açtık. Hassas Güdüm 
Kiti’nin (HGK-83) F4 ve F16 üz-
erindeki testlerini tamamladık. 
Kitler bu uçaklarda operasyonel 
kullanıma artık hazır. Milli imkân ve 
kabiliyetlerle geliştirilen Ardışık Deli-
ci Uçak Bombası, HABRAS Dina-
mik Test Altyapısında güçlendirilmiş 
betonu delmeyi başardı.
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MİLLİ UZAY PROGRAMI: 
Milli Uzay Programımızla 

Türkiye’nin yol haritasını belirledik. 
Uzay konusundaki son dönem 
gelişmeleri dikkate alarak, ülkemi-
zin kabiliyetleri, insan kaynağı ve 
hedefleri ışığında milli uzay strate-
jilerimizi geliştiriyoruz. Bu çerçeve-
de üniversiteler ve diğer kurumlarla 
iş birlikleri tesis ediyoruz. Yakında 
kamuoyuyla da paylaşacağımız 
Milli Uzay Programında; uydu-
lardan fırlatma sistemlerine, uzaya 
erişimden altyapılara kadar somut 
ve iddialı projeler yer alıyor.

UZAY SANAYİ: 
Savunma sanayindekine benzer 

bir ekosistemi uzay sanayinde de 
oluşturarak, yüzlerce firmamızın 
bu alanda üretici olmasını 
sağlayacağız.  Bununla birlikte 
ülkemizin uzaya ilişkin haklarını ko-
ruma ve geliştirmeye yönelik uzay 
hukuku ve mevzuat çalışmalarımız 
da devam ediyor.

PATENT BAŞVURULARI: 
Uluslararası patent 

başvurularında dünyada 17’inci 
sıradan 13’üncü sıraya yükseldik. 
Uluslararası marka 
başvurularında elde 
ettiğimiz yüzde 
38’lik artış, Türk 
firmalarının marka 
değerinin yükselişini 
açıkça ortaya koyuy-
or. 45 binin üzerinde 
başvuruyla dünyada 
ilk 5 ülke arasında 
yer aldığımız tasarım 
alanında artık 
daha fazla niteliğe 
ve katma değere 
odaklanıyoruz. 
Bu amaçla Bilişim 
Vadisi bünyesinde, 
bir Tasarım Küme-
lenmesi kurmak için 
tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık, 
yakında tanıtımını 
gerçekleştireceğiz.

VİZYONER POLİTİKALAR: 
Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE), pandemi döneminde sanayi 
ve hizmetler sektöründe güveni 
artıracak vizyoner politikaları hayata 
geçirdi. Yıkanabilir bez maskeler 
için TSE K 599 kriterini belirleyip, 
üreticilerin kullanımına sunduk. 
İmalat sanayiinde çalışan eme-
kçilerimizin sağlığını korumak ve 
üretimde devamlılığı sağlamak için 
alınması gereken önlemlere yöne-
lik kılavuz hazırladık. Bu kılavuzu 
hizmetler sektörü için de geliştirdik.

239 FİRMAYA HELAL 
BELGESİ: 

Ekim ayı itibarıyla 239 firma 
TSE’den Helal Belgesi aldı. Üreti-
cilerimizin küresel rekabet gücünü 
artırmak, test ve sertifikasyon 
alanında yurt dışı bağımlılıklarını 
azaltmak için son teknolojilerle 
donatılacak Ankara Temelli Kalite 
Kampüsünün yapımına başlıyoruz.

TÜBA ÖDÜLLERİ: 
Ulusal bilim akademimiz TÜBA, 

bilim diplomasisi alanında ül-
kemizi gururla temsil ediyor. TÜBA 
bünyesindeki; Bilim Eğitimi, Kök 

Hücre, Kanser, Gıda ve Beslenme, 
Bilim ve Eğitim Politikaları, Enerji, 
Bilişim Teknolojileri, Sürdürülebilir 
Çevre ve Finans Çalışma Grupları 
aktif şekilde faaliyetlerini sürdürüy-
or. TÜBA Uluslararası Akademi 
Ödülü, Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanları Ödülü (GEBİP) ve Bilim-
sel Telif Eser Ödülü (TESEP) 
Programlarının 2020 yılı ödül sa-
hiplerini aralık ayında açıklayacağız. 
Ayrıca bu yıl TÜBA COVID-19 
Küresel Salgınla Mücadele Özel 
Ödülü de vereceğiz.

İNOVASYON VE 
GİRİŞİMCİLİK: 

Yüksek katma değerli 
üretim, inovasyon ve girişimcilik 
öncülüğünde güçlü büyümeyi 
yakalayacağız. Ülkemizi; bi-
yoteknoloji, kuantum hesap-
lama, hızlandırıcılar ve yeni nesil 
nükleer reaktörler gibi çığır açıcı 
kritik teknolojilerde öncü ülkel-
erden biri yapmak istiyoruz. Bu 
hedefleri gerçekleştirebilmek 
için kurumsal yapımızı daha 
da güçlendirdik. Bakanlığımızı 
üretimin ve kalkınmanın hamisi 
olarak görüyoruz.

Toprak Neden Temel Bilimdir
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Toprak Neden Temel 
Bilimdir

Toprak fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik 

özelliklerini bir arada barındıran 
fonksiyonel bir temel bilim 
alanıdır. Toprak birçok bilim 
alanını ilgilendiren ve son derece 
karmaşık yapısı ile doğanın 
kimyasal ve biyolojik denges-
inde çok önemli bir görevi ve 
payı olan bir varlıktır. Son yıllarda 
biyoteknoloji, nanoteknoloji, 
bilgi teknolojisi ve benzeri 
yeni alanların hepsi toprakta 
değişik şekillerde uygulama 
alanı bulmaktadır. Biyokimya, 
biyofizik ve fizikokimya bi-
yojeokimyasal C, N, P ve S 
döngüleri; klimatoloji su ve 
enerji denklikleri ile birlikte at-
mosferin ve karasal ekosistemin 
dengesi ve besin döngüsüne 
katkıda bulunmaktadırlar. To-
prak Bilimi ve Bitki Besleme 
alanları jeoloji, ekoloji, biyoloji, 
kimya, fizik, matematik gibi pek 
çok alanlar ile yakın iş birliği 
içinde gıda üretimi ve doğanın 
fonksiyonlarını yönlendiren en 
büyük ortamdır. Bir şekilde to-
prak bilimi felsefe gibi temel bil-

imlerin bileşkesidir diyebiliriz.

Toprak Bilimi Çok Yönlü 
Olarak Çalışılma Gerek-
tirmektedir

İnsanlık her ne kadar uzun 
zamandır üzerinde yaşadığı 
toprağın besin sağlayan 
kaynak olduğunu biliyor olsa 
da topraktan itibaren gıda 
üretiminin önemi bütünlüklü 
olarak yeni yeni irdelenme-

ktedir. Halen de toprağın özel-
likleri ve fonksiyonlarının tam 
olarak anlaşıldığı söylenemez. 
Bilimsel olarak topraktaki besin 
elementlerinin bitki kökleri 
tarafından alınıp besin maddeler-
ine dönüştürülmesi biyoloji başta 
olmak üzere pek çok bilimin ilgi 
alanına girmektedir. Günümüzde 
toprak gıda güvencesi konu-
sunda bilimsel çalışmaya değer 
birçok alanın olduğu görülme-
ktedir. Bu bağlamda toprağın 
hak ettiği önemin bilinmesi 
ve hak ettiği değer verilerek 
korunmasının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Canlılığın yaşam 
kaynağı olarak toprağı zararlı 
etkilerden koruyacak yönetim 
modellerinin geliştirilmesi ger-
ekmektedir. Bu şekilde To-
prak Bilimi ve Bitki Besleme 
alanındaki yaratıcı yaklaşımlarla 
ileriki yüzyıllar için gıda güvenc-
esinin sağlanma imkânı olacaktır. 
Bu bağlamda toprak bilimi 
alanındaki olumlu gelişmeler 
yanında zayıflıkların da irdele-
nerek yeniden değerlendirilmesi 
kaçınılmaz görülmektedir. Bu 
amaçla toprak bilimi pek çok 
bilim dalının birlikte çalışacağı 
yeni kapılar aralamaktadır.

Toprak Sağlıktır

Bozulan doğal den-
genin yeniden toprak 
mikroorganizmaları sayesinde 
iyileştirilmesi geleceğin yeni 
inovatif alanları arasında görül-
mektedir. Toprağın çok önemli 

özelliklerinden biri de bozulan 
yapısının rizosfer organizmaları 
tarafından iyileştirilmesidir, aynen 
insanlarda yararlı probiotiklerin 
etkileri gibi. Bu bağlamda hem 
çevrenin bozulan yapısına 
çare olacak, hem de sağlığının 
sürdürülmesini sağlayacak/
sağlayabilecek uygun 
kaynakların toprak ve doğada 

TOPRAĞIN BÜTÜN CANLILAR VE ÖZELLİKLE 
İNSANLAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
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bulunduğu bilinmektedir.
Toprak mikroorganizmaları 

yalnız besin elementi döngüsü 
aracılığıyla ekosistem-
lerde görev yapmamakta, 
doğrudan sağlığımıza da faydalı 
olmaktadırlar. Penisilin gibi 
antibiyotiklerin toprak kökenli 
mikroorganizmalar tarafından 
üretildiğini belki çoğu kişi 
bilmiyor. 1928’de Alexan-
der Fleming’in tesadüfen 
küf mantarından elde edilen 
penisilini bulması ile milyon-
larca insan ölümden kurtulmuş 
oldu. En son Rockefeller 

Üniversitesi’ndeki araştırmacılar 
“toprakta, aralarında yeni antibi-
yotiklerin de olacağı potansiyel 
tedaviler üreten milyonlarca 
mikroorganizma bulunduğu” 
(https://www.bbc.com/turkce/
haberler-dunya-43043783) 
açıklamasını yapmışlardır.

Dünyanın En Büyük 
Temizliğini Sağlayan Ortam 
Toprak

Son yıllarda aranan ça-
mur banyosu, termaller, ölü 
deniz gibi çamur gölleri, çamur 
maskeleri gibi sağlık sektörler-
inin? mantığı toprakların geniş 
yüzey alanlarının asorbsiyo-
nuna (yüzeye çekme, tutma) 
dayanmaktadır. İnsanlık de-
terjan kullanmadan önce kill-
eri temizlik malzemesi olarak 
kullanmaktaydı. Normalde 

temiz ve mikrop 
bulaşmamış (kon-
tamine olmamış) 
bir topraktan 
hastalandırdığı 
duyulmamıştır.

Ayrıca toprak 
tüm canlılar için 
besin mad-
desi ve gıda 
kaynağı üretimi 
yanında, atıkların 
arıtılması, suların 
süzülerek içile-
bilir hale gelm-
esi ve biyolojik 
çeşitliliğin gelişimi 
ve korunmasında 
çok önemli görev-
ler üstlenmiştir. 
Doğal veya 
yapay olarak 
bitki örtüsüz 
olan/ kalan 
çıplak toprakların 
atmosfer 
ısınmasındaki 
etkileri bilinince 
toprakların ıslah 

edilmeleri veya var olanların da 
verimliliklerinin korunmaları gün-
deme gelmiştir. İnsan faaliyetler-
ine bağlı çevre kirliliği, özelde de 
hava kirliliği ile iklim değişimleri 
konusundaki yeni araştırma 
sonuçları toprakların önemini 
kat be kat arttırarak daha detaylı 
düşünmeye yönlendirmiştir.

Gıda Kaynağı olarak Top-
rak

Toprak, su, toprak atmosferi 
(O2 ve CO2), yeşil bitkiler ve 
ışığın kesiştiği bileşkede yaşam 
için gerekli olan gıda üretimi 
sağlanmaktadır. Gıda üretimi 
ve güvencesine katkı sunan 
temel bileşenlerin başında 
tohumların çimlendiği, bitkilerin 
büyüme ve gelişme ortamı olan 
ve besin elementi sağlayan 
yegâne kaynak olarak toprak 
gelmektedir. Toprakta yetişen 
yeşil bitkiler yaptıkları fotosentez 
ile atmosferdeki karbondioksiti 
tutarak ihtiyaç duyulan besinlerin 
yanı sıra hayvan yemi, tekstil 
ham maddeleri ve biyo-yakıtlar 
için de biokütle üretmektedirler. 
Bitkilerin beslenmesi yanında 
gıda kalitesinin arttırılmasında 
toprağın yeri ve önemi daha 
da belirginleşmektedir. Yeterli 
protein içeriği ve Zn, Fe, Se gibi 
elementlerin insan sağlığındaki 
yeri ve önemi toprak ile 
yakından ilişkilidir. Ayrıca insanın 
gereksindiği pek çok birincil ve 
ikincil metabolitler yine topraktan 
sağlanan besin elementlerinden 
oluşmaktadır.

Toprak doğadaki en 
önemli besin elementler-
inin dönüştürüldüğü depo-
merkezdir. Mikroorganizmalar 
Karbon, azot ve kükürt vd. gibi 
elementleri ayrıştırarak doğanın 
sağlığı için dönüşümler sağlarlar. 
Yaşamın kaynağı olan su gibi 
bileşikler toprakta tutulur ve 
atmosfere salınarak sirkülasyonu 
sağlanmaktadır. Organik azot 
değişik formlarda mikroorgan-
izmalar tarafından mineral azot 
haline dönüştürülerek doğanın 
azot dengesi sağlanmaktadır. 
Bugün baklagiller doğadan 
çıkarılırsa ortamda yaşam diye 
bir şey kalmaz. Bu bağlamda 
mikroorganizmasız bir yaşam 
düşünülemez. Organik 
bileşiklerin toprakta ayrışması 
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ve atmosfere değişik N 
formları olarak salınmasının her 
aşamasında mikroorganizmalar 
rol almaktadırlar. Milyonlarca 
yıldır bitkilerin yaşamında besin 
elementleri döngüleri rizosfer 
mikroorganizmaları tarafından 
sağlanmaktadır.

Bu bağlamda doğanın kend-
isi denge ve işleyiş yasasına 
bağlı bulunmaktadır. Toprak bu 
dengenin bileşkesidir denilebilir. 
Özellikle de iklim değişimlerine 
neden olan atmosferdeki 
CO2’nin bitkilerce tutularak 
önce bitki organlarında organik 
bileşikler halinde, sonra onlar 
toprağa düşünce toprakta or-
ganik madde olarak tutulması 
toprağın önemini ve etkinliğini 
daha da anlaşılır kılmaktadır. 
Toprağın karbonu bünyes-
inde tutması ve bu yola iklim 
değişimlerini kontrol etmesi en-
erji dinamiği bakımından ayrı bir 
öneme sahiptir.

Özet olarak toprağın dolaylı 
olarak gıda kaynağının olarak, 
insanlığın gelecekteki gıda 
güvencesi için en süt düzeyde 
anlaşılması ve korunması gerek-
mektedir. Bu bağlamda toprağın 
amacı dışında kullanılmaması ve 
korunması gerekir. Yasal güvence 
altındaki toprak varlığının yalnızca 
gıda üretim alanları olarak 
değerlendirilmesi diğer yerleşim 
yeri ve endüstrinin kullanımına 
sunulmaması görülüyor. İzmir 
depremi gibi maalesef çok acı 
ve üzücü bir afetin toprakların 
yapı alanı olarak değil, tarım 
alanı olarak değerlendirilmesinin 
önemini bir kez daha 
hatırlattığını düşünüyorum. 
Toprak ve toprağın öneminin 
anlaşılması için toprak eğitiminin 
bütün yaşam bilim alanlarında 
okutulması yaralı olacaktır. 
İnsanlığın sürülmesi için bu kıt 
yaşam kaynağını türetmesi için 
konunun önemini canlı tutmaya 
çalışan “5 Aralık Dünya Toprak 
Günü” kutlu olsun. Toprak anaya 
biraz saygı!
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Ülkemizin yetiştirdiği saygın 
siyaset insanlarından, 
gerçek Atatürkçü Ali Nejat 

Ölçen’i, 16 Kasım 2020 tarihinde 
yitirdik. Özünde, sözünde değerli 
bir yurtsever, seçkin ve bilge 
insandı. Ülkemizin ve toplumun 
çıkarlarını büyük bir özveriyle 
ömrünün sonuna kadar savunan 
Ali Nejat Ölçen’i sevgi ve saygı 
ile anıyoruz, ışıklar içinde uyu-
sun.

4 Haziran 1922 tarihinde 
Amasya doğan Ali Nejat Ölçen, 
İTÜ’den İnşaat Yüksek Müh-
endisi unvanıyla mezun olarak 
çalışma hayatına atıldı. 1960 
yılında, askerlik görevini yaptığı 
sırada yeni kurulan olan Dev-
let Planlama Teşkilatı’na uz-
man olarak atandı. Devlet 
Planlama Teşkilatı’nda Tet-
kik ve Tahlil Şubesi Müdürü, 
Araştırma Dairesi Başkanlığı 
yaptı ve Müsteşarlık Müşavirliği 
görevinde bulundu. Turizm 
Koordinasyon Kurulu Merkez 
Proje Müdürü olarak görev yaptı. 
1962 yılında Birleşmiş Mil-
letler bursuyla Almanya’da Kiel 
Üniversitesi’ne ekonomi eğitimi 
için gönderildi ve Matematiksel 
Ekonomi ihtisasını tamamladı. 
Hacettepe Üniversitesi Nü-

fus Etütleri Enstitüsü’nde 
“Nüfus Sorunu ve Toplum 
Sağlığının Ekonomik Et-
kileri” adlı teziyle doktorasını 
tamamladı ve 1972 yılında 
Hacettepe Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nde öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. 
1973-1980 yılları arasında 
iki dönem Cumhuriyet Halk 
Partisi İstanbul Milletvekili 
seçilerek parlamentoda 

görev yaptı. 1976-1978 yılları 
arasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekilliği görevini 
sürdürdü. Grup başkanvekilliği 
görevi sırasında daima 
doğrulardan yana, eğilmeyen 
tavrı ve yerinde çıkışlarıyla dik-
katleri üzerine çekti.

8 Mart 1982 tarihinde değerli 
eşi Makbule Ölçen (1927-2015) 
ile birlikte kurdukları ‘Zihinsel 
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı’ (ZİÇEV), binlerce 
özel gereksinimli çocuğa eğitim 
ve iyileştirme (rehabilitasyon) 
hizmeti sunarak, onların kapalı 
kapılar ardından dış çevreye 
açılmalarını sağlamıştır. Ülkemi-
zin “Zihinsel Engellilik” alanında 
gösterdiği ilerleme, bu alanda 
yapılan ilklerin hepsi, yılmadan 
usanmadan büyük bir öz-
veriyle çalışan Ölçen Ailesinin 
önderliğinde gerçekleşmiştir. 
Bugün 14 şubesi olan vakıfta, 
1500’den fazla zihinsel yeter-
siz çocuk eğitim almaktadır. 
Bu süreç, Makbule Ölçen’in 
yazdığı Özürlüler Yokuşu 
(2005) kitabında ayrıntılarıyla 
anlatılmaktadır.

Ali Nejat Ölçen, 12 Eylül 1980 
darbesinden sonraki yıllarda 

yazarlığa ağırlık verdi ve yazdığı 
sayısız makalenin yanı sıra 
kitapları da ilgiyle okundu. “Yapı 
Acısı” (1958), “Türkiye’de Plân 
Sonrası İktisadi Durgunluk ve 
Sebepleri” (1964), “Akselerasyon 
Prensibi ve Türkiye’nin Makro-
Ekonomik Hedefleri” (1966), 
“Türkiye’nin Endüstrileşme 
Sorunu” (1969), “Halk Sektörü” 
(1974), “Demokratik Sosyalizme 
Giriş” (1976), “Faşizm Millet 
Meclisinde Yargılanıyor” (1977), 
“Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda 
İttihat ve Terakki Zorbalığı ve 
Siyasal İşkenceler” (1982), 
“İslam’da Karanlığın Başlangıcı 
ve Türk İslam Sentezi” (1991), 
“Özürlüler Hukuku” (1991), “Karl 
Marx ve İngiliz Emperyalizmi” 
(1992), “Ecevit Çemberinde 
Politika-Politika Çemberinde 
Ecevit” (1995), “Devlet Yokuşu” 
(1996), “Kemalizm’in Ekono-

BİLGE İNSAN: ALİ NEJAT ÖLÇEN

Suay KARAMAN
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misi” (1997), “Kendini Yok Eden 
Osmanlı” (2006) kitapları, gü-
zel bir Türkçeyle yazılmış bilgi 
kaynaklarıdır. Babası emekli Al-
bay Mehmet Arif Ölçen’in (1893-
1958) Çarlık Rusya’sındaki 
tutsaklık anılarını “Vetluga 
Irmağı” (1994) adıyla yayına 
hazırlamıştır.

Bunların yanında 1994 
yılından itibaren iki ayda bir 
tek başına hazırladığı “Tür-
kiye Sorunları” adlı kitap dizisini 
yaşamının son dönemine kadar 
aksatmadan yayımladı. Benim 
de yazarları arasında olduğum 
Türkiye Sorunları kitap dizisi 
öğretici, ufuk açıcı içerikleriyle 
olağanüstü bilgi hazinesi görevini 
yerine getirmektedir. Türkiye 
Sorunları kitap dizilerinde özenle 
hazırlanan yazılarla, tarihi belge-
lere yer verilerek, güncel sorun-
lara eleştirel bir gözle bakılmakta 
ve bazı konularda araştırmalar 
sunulmaktadır.

TBMM’nin eski parlamenter-
lere uyguladığı ek ödemeyi 
Anayasa Mahkemesi’nin yürür-

lükten kaldırmasına karşın bu ek 
ödeme, çeşitli yöntemler uygu-
lanarak sürdürülmüştür. Ali Nejat 
Ölçen bu ek ödemeyi, Türkiye 
Sorunları kitap dizisinin yayın ve 
ulaşım giderlerini karşılayan bir 
araç olarak kullanmıştır. Böylece 
bu kitap dizisini binden fazla 
kişiye ücretsiz olarak gönderme-
kteydi. Daha çok okuyucu kitles-
ine ulaşmak ve kitap dizisindeki 
görüşlerin toplum tarafından ird-
elenmesine olanak sağlanması 
için web sitesi de kurulmuştur.

Babamın fikir arkadaşı olan, 
benim de yakından tanıyıp 
dost olmakla onur duyduğum, 
övündüğüm Ali Nejat Ölçen, her 
zaman yeni bilgiler öğrendiğim 
ve beni derinden etkileyen bilge 
insandı.

2005 yılında eşi Makbule 
Ölçen’e yazdığı şiirde şöyle 
sesleniyordu:

“Bir yastıkta kocayın dediler 
mi bize

O sözü yakıştıramadık kend-
imize

64 yıl bir yastıkta kocamadık
Genç kaldık.
Yazgımızı getirdik dize
Yazgımız; onu da biz yarattık
Dünya malını bir yana attık
Ağacı, taşı toprağı ve kuşları 

sevdik
Düz yolu değil yokuşları 

sevdik
Sevgiye aşıktık
Birlikte yokuşları aştık.
Sevgimiz başkadır bizim, 

başka
Biraz da benzer ilahi aşka
Makbule Ölçen, sevgili karım
Öteki dünyada da seninle 

varım.”

Şimdi sevgili eşinin yanına 
kavuştu, büyük emek harca-
yarak yetiştirdikleri küçük oğulları 
Demir Ölçen’in (1953-2013) 
yanına kavuştu. Huzur içinde 
uyusunlar hep birlikte. Büyük 
oğulları Dumrul Ölçen’e bu acıya 
karşı direnme gücü diliyorum. 
Ne mutlu bizlere ki, böyle üret-
ken ve değerli bir aileyi yakından 
tanıdık.

(azimvekarar.net)
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KİTAP DÜNYASI

Onur Öymen Zor Rota 
(1964-2002) kitabında 
diplomasi anılarını anlatmış 

ve dış politikanın bilinmeyen yön-
lerine ışık tutmuştu. Öymen, bu ki-
tapta ise 2000’li yıllardan bu yana 
siyaset alanında yaşadıklarını, 
gözlemlerini, görüşlerini paylaşıyor.

Dokuz yılını milletvekili, yedi 
yılını da CHP Genel Başkan 
Yardımcısı olarak geçiren Onur 
Öymen, 1 Mart tezkeresinin 
Mecliste reddedilmesini, Avru-
pa Birliği’ne üyelik sürecinin 
başlamasından sonra Türkiye’ye 
yapılan engellemeleri, Kıbrıs’ta 
Kofi Annan Planı’yla ülkemize 
ve Kıbrıs Türklerine kurulan 
tuzakları, Türkiye’nin ilkelerinden 
uzaklaştırılarak Ermenistan’la 
anlaşma yapmaya zorlanmasını 
belgelerle sunuyor.

Tüm bu konularda ülkemizin 
yurt içinde ve dışında karşılaştığı 
zorluklar, entrikalar ve komplolar, 
Türk iç politikasına yön vermek 
için yabancıların harcadıkları ça-
balar bu kitapta dile getiriliyor.

Onur Öymen, Baskılara Dire-
nirken, Remzi Kitabevi, Aralık 
2020, 456 sayfa. 

HERKESE GÖRE FİNANS

“Finans konusunda herkes için 
rehber...”

“Aysel Gündoğdu, finans 
alanında bıkmadan, usanmadan 
yazıyor, anlatıyor. Son derecede 
üretken bir akademisyen. En 
önemli özelliği, karmaşık ve zor 
görünen konuları basitleştirerek, 

anlaşılması kolay bir dille yazması 
ve anlatması...

Bu kitabında finansı herkesin 
anlayacağı, hatta sevebileceği bir 
şekilde anlatmış. Kitap, her gün 
karşınıza çıkan, aklınıza takılan, 
duyup da tam olarak ne an-
lama geldiğini bilmediğiniz finans 
konularını kapsıyor ve anlaşılır 
biçimde açıklıyor. 

Aysel hocanın bu kitabını 
yalnızca ekonomi, işletme ve fi-
nans gibi dallarda öğrenim gören-
lere değil finans konularını merak 
eden, her gün karşılarına çıkan 
meseleleri anlamaya çalışanlara 
tavsiye ediyorum.”

Dr. MAHFİ EĞİLMEZ
Aysel Gündoğdu, Herkese 

Göre Finans, Remzi Kitabevi, 
2020, 128 Sayfa.

BASKILARA DİRENİRKEN-BİR CUMHURİYETÇİNİN 
SİYASET ANILARI
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BATI AKDENIZ’IN İHRACATI ARTTI

Batı Akdeniz bölgesinden 
yılın 11 aylık döneminde ihracat 
yüzde 6,39 artarak 1 milyar 721 
milyon 873 bin 850 dolar olarak 
gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçı 
Birliği’nden yapılan açıklamaya 
göre Antalya, Burdur ve 
Isparta’dan Kasım ayında ihracat 
yüzde 31,62 artış ile 191 milyon 
134 bin 962 dolar gerçekleşti. Dün-
ya gazetesinden Fikri Cinkonur’un 
haberine göre; Kasım ayında yaş 
meyve sebze ihracatı yüzde 19, 
maden ve metaller yüzde 13,91, 
Ağaç mamulleri ve orman ürünleri 
ihracatı yüzde 69,91, kimyevi mad-
deler ve mamulleri ihracatı yüzde 
67,22, çimento, cam, seramik ve 
toprak ürünleri ihracatı da yüzde 
469,70, diğer ürünler yüzde 20,59 
arttı.

TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını kapsamında 
alınan tedbirler nedeniyle iş yerlerini 
kapatan esnafa yönelik icraların, 
salgın sürecinin sonuna kadar 
durdurulmasını talep etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
kapsamında alınan tedbirler ned-
eniyle iş yerlerini kapatan esnafa 
yönelik icraların, salgın sürecinin 
sonuna kadar durdurulmasını talep 
etti.

Palandöken, yaptığı yazılı 
açıklamada, esnafın salgın ön-
lemleri ve sokağa çıkma yasakları 
nedeniyle iş yerini kapattığına dik-
kati çekti.

Kazancı olmayan esnafın icra 
nedeniyle ayakta kalma şansının 
kalmayacağını ifade eden Paland-
öken, şunları belirtti:

“Pandemi tedbirleri nedeniyle iş 
yerlerini kapatan esnafımıza gelen 
tüm icralar salgın süreci bitene 
kadar durdurulmalı. Bu icralar 
esnafımızın kara listeye düşmesine 
neden oluyor. Kredi almakta 
zorlanan esnafımızın yeniden kara 
listeye girmesinin mutlaka önüne 
geçilmeli.”

Kasım ayı enflasyon rakamları 
beklentileri aştı. Enflasyon kasımda 
yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda 
yüzde 14,03 oldu.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı 
Kasım ayında bir önceki aya göre 
yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 13,19, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
12,04 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu diğer ana 
gruplar sırasıyla, yüzde 0,99 ile 
giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 
ile haberleşme ve yüzde 7,00 
ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın 

yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 29,42 ile çeşitli 
mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 
18,67 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 
2020 yılı Kasım ayında azalış 
gösteren tek ana grup yüzde 0,19 
ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve 
tütün ana grubunda aylık değişim 
olmazken, en az artış gösteren 
gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme 
ve yüzde 0,80 ile sağlık oldu. Buna 
karşılık, ana harcama grupları 
itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında 
artışın yüksek olduğu gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 4,51 ile ulaştırma, 
yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler ve yüzde 1,69 ile ev 
eşyası oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, 
alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2020 yılı Kasım ayında bir 
önceki aya göre %2,14, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %13,26, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %13,72 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%11,50 artış gerçekleşti.

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 
ocak-ekim döneminde yıllık bazda 
yüzde 4,2 artışla 29,1 milyon 
ton oldu. Üretim, ekimde geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 
yükselişle 3,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği’nin açıklamasına göre, 
ham çelik üretimi ekim ayında, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
19,4 yükselerek3,2 milyon tona 
ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise ham 

TESK Başkanı’ndan 
Esnafa Yönelik İcralar 
Durdurulsun Talebi

Enflasyon Rakamları 
Açıklandı

Ham Çelik Üretimi 
Arttı
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çelik üretimi de yıllık bazda yüzde 
4,2 artarak 29,1 milyon tona yük-
seldi.

Ekim ayında nihai mamul tüketi-
mi yüzde 27,6 yükselişle 2,5 milyon 
tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde 
ise nihai mamul tüketimi yüzde 
16,2 artışla 24,4 milyon ton sevi-
yesinde gerçekleşti.

Türkiye’de otomobil ve hafif 
ticari araç satışları hız kesti.

Kasım ayı verilerinde yıllık bazda 
güçlü bir artış yaşanmasına karşın 
bir önceki aylara göre gözle görülür 
bir düşüş kaydedildi. Kasım ayında 
80 bin 141 adet olan satışlar ekim 
ayında 94 bin 733 adet, eylül 
ayında ise eylül ayında 90 bin 619 
adet olmuştu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD) verilerine göre, 2020 yılı 
Kasım ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
34,6 artarak 64 bin 357 adet olurk-
en, hafif ticari araç pazarı %52,2 
artarak 15.784 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama 
satışlara göre yüzde 1 arttı.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
imzasıyla Resmi Gazete’de 
yayımlanan kısa çalışma ödeneği 
için başvurular 1 Aralık 2020 
tarihi itibarıyla yeniden başladı. 
Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği 
başvurusunu e-Devlet üzerinden 
yapabilecek.

Kararın ardından açıklamada 
bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, koronavirüs nedeniyle 
zorlayıcı sebep kaynaklı kısa 
çalışma uygulaması kapsamında 
yeni başvuruların 1 Aralık 2020 
tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını 
söyledi. Bakan Selçuk, “Korona-
virüs nedeniyle 30 Haziran tarihine 
kadar Kısa Çalışma Ödeneğine 
başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 
2020 tarihine kadar İŞKUR’a 
başvurmaları durumunda 1 Aralık 
2020 tarihinden sonraki dönem için 
3 ay süreye kadar Kısa Çalışma 
Ödeneğinden yararlanabilecekler” 
dedi.

Bakan Zehra Zümrüt 
Selçuk, daha önce kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanan işyerlerinin 
ilave işçileri için de kısa çalışma 
ödeneği talebinde bulunabileceğini 
söyledi. Bakan Selçuk, “Bu 
işyerlerimiz daha önce kısa çalışma 
uygulamasından yararlanmayan 
işçilerini de bildirerek başvuru 
yapabilecek” ifadelerini kullandı. 
Bakan Selçuk ayrıca daha önce 
başvuran işyerlerimizde kısa 
çalışmadan yararlanan işçileri için 
yeni bir başvuruya gerek olmadığını 
ve uzatma kapsamında Kısa 
Çalışma Ödeneğinden yararlanma-
ya devam edebileceklerini belirtti.

Kısa çalışma başvurusu nereden 
yapılır?

Kısa çalışma ödeneği için 
başvurular e-Devlet üzerin-
den yapılmaktadır. Ödenek için 
başvurular 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar devam edecektir.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Günlük kısa çalışma ödeneği; 

sigortalının son on iki aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak 

hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde 
hesaplanan kısa çalışma ödeneği 
miktarı, aylık asgari ücretin brüt 
tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde 
uygulanan haftalık çalışma süresini 
tamamlayacak şekilde çalışılmayan 
süreler için, işçinin kendisine ve 
aylık olarak her ayın beşinde öde-
nir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile 
yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne 
çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Resmi Gazete’de yayımlanan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Ekim 2020 dönemi yatırım teşvik 
belgesi listesine göre, ekimde 974 
yatırım teşvik belgesi verildi.

Belge alan projelerin sabit 
yatırım tutarı 15 milyar 992 milyon 
169 bin 590 lira olarak hesaplandı. 
Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 
26 bin 441 kişinin istihdam edilm-
esi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 
692 milyon 407 bin 319 lira olan ve 
4 bin 168 kişinin istihdam edilmesi 
öngörülen 124 yatırım teşvik bel-
gesi iptal edildi.

Söz konusu dönemde yatırım 
teşvik belgesi tamamlama vizesi 
alan firmaların sabit yatırım tutarı 1 
milyar 699 milyon 507 bin 807 lira, 
bu firmalarda istihdam edilen kişi 
sayısı 10 bin 17 oldu.

Otomobil Satışları 
Kasımda Vites Küçülttü

Kısa Çalışma Ödeneği 
Uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, ekim ayında 
974 yatırım teşvik bel-
gesi düzenledi
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VERGI, HARÇ VE CEZALARDA 
ARTIŞ ORANI BELLI OLDU

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili 
kanunlarda yer alan vergi, harç ve 
ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 
oranında artacak.

Bu yıl için yeniden değerleme 
oranı yüzde 9,11 olarak tespit 
edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 
(Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun 
ilgili maddesinde, yeniden 
değerleme oranının, yeniden 
değerleme yapılacak yılın ekim 
ayında (ekim ayı dahil) bir önceki 
yılın aynı dönemine göre Türkiye 
İstatistik Kurumunun yurt içi üretici 
fiyat endeksinde meydana gelen 

ortalama fiyat artış oranı olduğu 
belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça 
Resmi Gazete ile ilan edileceği 
hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden 
değerleme oranının 2020 için 
yüzde 9,11 olarak tespit edildiği 
aktarılan tebliğde, söz konusu 
oranın 2019 yılına ait son geçici 
vergi dönemi için de uygulanacağı 
kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili 
kanunlarda yer alan vergi, harç ve 
ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 
oranında artacak.

Öte yandan bu konuda daha 
önce yayımlanan tebliğlerin yürür-
lükte kalacağı da belirtildi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 
(H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 
1,14, yıllık bazda yüzde 20,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke 
ekonomisinde üretimi yapılan 
hizmetlerin üretici fiyatlarını za-
man içinde karşılaştırarak görülen 
değişimleri ölçmek için hazırlanan 
“Hizmet Üretici Fiyat Endeksi”nin 
ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ekimde bir 
önceki aya göre yüzde 1,14, geçen 
yılın aralık ayına göre yüzde 21,23, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
20,4 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 13,53 arttı.

Endeks, yıllık bazda ulaştırma 
ve depolama hizmetlerinde yüzde 
26,68, konaklama ve yiyecek 
hizmetlerinde yüzde 20,06, bilgi ve 
iletişim hizmetlerinde yüzde 8,74, 
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 
5,76, mesleki, bilimsel ve teknik 
hizmetlerde yüzde 14,61, idari ve 
destek hizmetlerinde yüzde 20,58 
arttı.

Bir önceki aya göre endeks, 
ulaştırma ve depolama hizmetler-
inde yüzde 2,76, bilgi ve iletişim 
hizmetlerinde yüzde 2,23, gay-
rimenkul hizmetlerinde yüzde 
1,05, mesleki, bilimsel ve teknik 
hizmetlerde yüzde 2,58 artarken, 
konaklama ve yiyecek hizmetler-
inde yüzde 2,79, idari ve destek 
hizmetlerinde yüzde 1,36 azaldı.

Hizmet Üretici Fiyat 
Endeksi Ekimde Yıllık 
Yüzde 20,4 Arttı
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Türkiye’de imalat sanayi PMI endek-
si, kasım ayında 51,4’e geriledi. Veri bir 
önceki ay 53,9 düzeyindeydi. PMI, salgın 
kaynaklı daralmanın ardından haziranda 
başlayan toparlanma döneminin en 
düşük düzeyinde gerçekleşti.

İmalat sanayinde, koronavirüs 
salgınında yaşanan ikinci dalga ve artan 
vakaların etkisi hissedilmeye başlandı. 
Bir önceki ay 53,9 olan İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) kasım ayında 
51,4’e geriledi.

PMI, Covid-19 kaynaklı  daralmanın 
ardından haziranda başlayan topar-
lanma döneminin en düşük  düzeyinde 
gerçekleşti.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde 
ölçülen tüm rakamların sektörde 
iyileşmeye işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye 
Sektörel PMI kasım verilerine göre de 
Covid-19 salgınının hem Türkiye’de hem 
de başta Avrupa olmak üzere dünyanın 
diğer bölgelerinde yaşanan ikinci dalgası, 
kasımda birçok imalat sanayi sek-
töründe toparlanmanın hız kesmesine 
yol açtı. Takip edilen 10 sektörün sadece 
dördünde faaliyet koşulları iyileşti. Yeni 
siparişler açısından, kimyasal, plastik ve 
kauçuk ile gıda ürünleri olmak üzere iki 
sektörün büyüme bölgesinde olduğu 
gözlendi.

Anketin görece olumlu gelişmesi ise 
iş hacimlerinin geçen aylarda gösterdiği 
güçlü toparlanmaya bağlı olarak 
firmaların istihdam düzeylerini artırmaya 
devam etmesi oldu. İstihdamda artış 
trendi altı aya ulaştı ve güçlü seyrini 
korudu. Çalışan sayılarındaki yükseliş ve 
yeni siparişlerdeki yavaşlama, firmaların 
birikmiş işlerini azaltmaya devam ede-
bilmesini sağladı.

Covid-19 salgını, tedarik zincirleri üz-

erinde giderek daha ciddi etki yarattı ve 
Kasım ayında teslimat sürelerindeki artış, 
anket geçmişinin üçüncü en yüksek 
düzeyinde gerçekleşti. Bu durum girdi 
stoklarının gerilemesine katkı yaptı. Ben-
zer şekilde, üretim gereksinimlerindeki 
düşüşe bağlı olarak satın alma faaliyetleri 
de hafif bir azalma gösterdi. Türk lirasının 
yakın dönemde ABD doları karşısında 
gösterdiği değer kaybı hem girdi mali-
yetleri hem de nihai ürün fiyatlarındaki 
keskin artışların sürmesinde belirleyici 
oldu.

Bununla birlikte, her ikisinde de 
enflasyon oranları Ekim ayına göre hafif 
düşüş gösterdi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı 
Hasan Hüseyin Bayram, üreticilerin 
ayakta kalarak yola 
devam edebilme-
leri için yeni destek 
paketlerinin hayata 
geçirilmesini bekl-
ediklerini söyledi.

Salgınının olum-
suz etkilerine rağmen 
sektör temsilcileri 
olarak çalışmalarını 
ve Türkiye ekono-
misine katkılarını 
sürdürdüklerini 
belirten Türkiye Ev 
Tekstili Sanayicileri ve 
İş İnsanları Derneği 
(TETSİAD) Başkanı 
Hasan Hüseyin Bay-
ram, salgın sürecinin 
başından bu yana 
devletin teşvik ve ted-
birleriyle şu ana kadar 
mümkün olan en az 
hasarla gelindiğine 
dikkati çekti.

Üreticinin ayakta 
kalarak yoluna de-
vam edebilmesi için 
yeni destek paketler-

inin açıklanması gerektiğini söyleyen 
Bayram, “Uzayan salgın süreciyle yaz 
aylarında üreticiye ve çalışana destek 
amacıyla açıklanan paketlerle ötele-
nen borçların, yapılandırılan vergi, SGK 
gibi ödemelerin zamanı yaklaştı. Pan-
demi sürecinde ister istemez durgunluk 
yaşanan işler de bu duruma eklenince 
firma sahipleri zorlanmaya başladı. Şu 
ana kadar devletimizin destekleri ve 
üreticilerimizin, ihracatçılarımızın süre-
cin zorluklarına rağmen dik duruşları 
ile ülke ekonomimizi ayakta tutabilmeyi 
başardık fakat tüm zorluklara bir de 
sürecin bitimine dair belirsizliğin eklen-
mesiyle olumsuz tablo devam ediyor. Bu 
günlerin de her zaman olduğu gibi birlik 
ve beraberliğimizle mümkün olan en 
az hasarla atlatılabileceğine inanıyoruz. 
Devletimizin destekleri ve azmimizin 
devamıyla inanıyoruz ki sektörümüz ve 
ülkemiz, yeni dünya düzeninde yerini 
sağlama alacak ve güçlü geleceğine 
doğru yürüyüşünü sürdürecektir.”

İmalat PMI, Kasımda 
51,4’e Geriledi

TETSİAD Başkanı: 
Yeni Destek Paketlerinin 
Açıklanması Gerekli
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