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YERLİ MALI HAFTASI’NI KUTLAMAK, 

NEDEN VE NASIL?

Resmi adıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olan ve 12-18 Aralık tarihleri 
arasında Türkiye’de bütün okullarda kutladığımız “Yerli Malı Haftası”, çağdışılık ya 
da nostalji mi?





Konuya, sanayi ürünleri yanında bir zamanlar tarım ülkesi olarak öğündüğümüz 
ülkemizin durumuna ve daha sonra dış ödemeler dengesi açısından bakalım.





Bir Zamanlar Tarım Ülkesi Türkiye!





Bir zamanlar tarım ülkesi Türkiye, tarım ürünleri ithalatçısı olmuş. Aklıma hemen 
gelenler: Rusya ve Ukrayna’dan buğday, Arjantin ve diğer ülkelerden canlı hayvan, 
kırmızı ve beyaz et, Bulgaristan’dan saman, Yunanistan’da pamuk, Çin’den fasulye, 
kayısı ve kuru sarımsak, ABD’den fındık ve badem, İsrail’den fındık, Güney 
Afrika’dan satsuma mandalina, Şili’den sofralık üzüm, ,İtalya ve Şili’den elma, Kosta 
Rika’dan kavun, İtalya’dan kuru üzüm, İran’dan karpuz, kuru kayısı, lahana ve 
İspanya’dan marul vb. ithal etmişiz, etmeye devam ediyoruz.





Dış Ödemeler Dengesinin Açık Olması İle Yerli Malı Kullanımı Arasında İlişki Var 
Mı?





Çok basite indirgenirse dış ödemler dengesinin açık vermesi, ithalatın ihracattan 
fazla olmasından kaynaklanır. Bu nedenle dengenin açık vermesi ile yerli malı 
kullanımı arasında doğrudan bir ilişki var. İthalatın bu durumu, yerli mal üretimini ve 
tüketimini olumsuz etkiliyor ve bağımlılığı artırıyor. Bunun neden ve nasıllarına bir 
göz atalım:


•	En önemli nedeni,1980 yıllardan itibaren 12 Eylül Askeri Darbesi ile devreye 
sokulan neo-liberal politikalar. Bu politikalar ile devletin aşamalı olarak ekonomiden 
elini çekmesi kamu kitlerinin özelleştirilmesiyle sağlandı. Gümrük duvarları 
düşürüldü. Desteklemeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler yerine, büyük işletmelere 
aktarıldı.


•	 Avrupa Birliği(AB)’ne alınmadan Gümrük Birliği’ne girildi. Bunun birçok 
olumsuzlukları ortaya çıktı. Örneğin dış ticaret artık Brüksel’de belirlenen 
politikalarla yürütülüyor. Üstelik Türkiye, tam üye olmadığı için alınan kararlarda söz 
sahibi değil. AB’nin üçüncü ülkelerle yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 
Çin gibi ülkelerin malları bile yurdumuza AB malları gibi giriyor. Neredeyse gümrük 
alınmıyor.


•	AB ve ABD gibi ülkeler, ellerindeki stoklar birikince olağanüstü fiyat indirimi 
yapıyorlar. Bundan yararlanmak isteyenler, içte mal üretmek ya da çiftçinin malını 
almak yerine, dışarıdan daha ucuza buldukları malları ithal ediyorlar. Bu durum, 
fabrikaların kapanması ile işsizliği yarattığı gibi kırsalın fakirleşmesine neden 
oluyor. Köylü üretimden vazgeçmek zorunda kalıyor.


Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

MAKALE 
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•	Kitlerin özeleştirilmesi ve yabancılar tarafından satın alınması ve ucuz ithalat, Türkiye’nin araştırma-
geliştirme (ARGE) çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. İthal edilen her malın bedelinin yüzde 20’si kadar bir 
kaynağın yabancı ülkelere Ar-Ge desteği olarak aktarıldığını kimler biliyor?





Yerli Malı Kullanımını Artırmak İçin Ne Yapmalı?


Öncelikle güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekiyor. Bu amaçla:


•	Bağımlılığı yaratan neo-liberal politikalar yerine halkçılık temelinde planlı karma ekonominin yeniden 
devreye sokulması, devletin kitleri yeniden kurması,


•	Tekeller yerine küçük ve orta ölçekli sanayi ve tarım işletmelerinin kooperatifleşme ile desteklenmesi,


•	Teknoloji konusunda dışa bağımlılığı kıracak ARGE etkinliklerine ayrılan kaynakların artırılması ve 
eşgüdümün sağlanması,


•	Gümrük Birliği’nden çıkılması,


•	Ve tüketicilere küçük yaşlardan itibaren yerli malların kullanmasını özendirecek önlemlerin alınması vb. 
gerçekleştirilmelidir.


Özetle yerli malları kullanmak:


•	Dış borç yükünden kurtulmak ve sermaye birikiminin sağlanması,


•	İstihdamın artması ile işsizliğin ve yoksulluğun azalması,


•	Vergi ve harçların Türkiye ekonomisine katkı sağlaması,


•	Dünyadaki çalkantılardan en alt düzeyde etkilenmek ve Türk firmalarının yurtdışında var olabilmesi için 
kaynak ve bilgi birikimlerinin artması açısından zorunlu.


“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”’nı kutlamak yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, 
küreselleş(tir)me yanlılarının sürdükleri gibi, çağdışılık ya da nostalji değil, tam tersine yurtseverliktir.
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ÜRETİM EKONOMİSİNE NASIL GEÇİLİR?

Barış DOSTER

   Gazetemizde okumuşsunuzdur, bazı marketler, 
ayçiçeği yağına önce alarm takmış, sonra da 
zincir vurmuşlar. Çünkü 18 litrelik ayçiçeği yağının 
fiyatı, gram altın fiyatıyla yarışıyor. Bu kısa haber 
ve haberde kullanılan fotoğraf, yaşadıklarımızı 
özetliyor adeta. Bir zamanlar tarımıyla övünen, 
kendi kendisini besleyen yedi ülkeden biri olmakla 
öne çıkan Türkiye; tarımda dışa bağımlı hale 
gelmenin, yüzlerce tarım ürünü ithal etmenin acı 
sonuçlarını yaşıyor. Daha da yaşayacak…





Çünkü üretim ekonomisinden kopmanın bedeli 
ağırdır. Üretime dayanmayan ve milli olmayan bir 
ekonomiyle, güçlü bir ulus devlet olmak mümkün 
değildir. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın 
hemen ardından başlayan ABD’yle yakınlaşma 
süreci, 1950’de Demokrat Parti (DP) iktidarıyla 
daha da hızlanmıştır. 1952’de NATO üyeliğiyle 
birlikte ise Soğuk Savaş’ın düşünce kalıplarına 
teslim olmuştur. ABD emperyalizminin Türkiye’de 
gelişen nüfuzu, “Küçük Amerika olma” sevdası, 
“her mahallede bir milyoner yaratma” iddiası, 
Türkiye’yi bir çıkmaza sürüklemiştir. Çıkmazdan 
kurtulmak da zordur.





DP iktidarıyla birlikte, ülkemizin eğitim 
sisteminde, dış politikasında, sanayisinde, 
tarımında, ulusal savunmasında ABD etkisi 
belirginleşmiştir. Truman Doktrini, devamında 
Marshall Yardımı, ABD’den gelen danışmanların 
önerileri ve raporları, Türkiye’nin yönünü 
saptamıştır. Bunlara göre Türkiye; planlı 
kalkınmadan, ekonomide devletçi politikalardan, 
sanayileşme hedefinden, kamu girişimciliğinden, 
KİT’lerden, demiryollarına öncelik vermekten 
vazgeçmelidir. ABD’nin, ABD yardım heyetlerinin 
dediklerini yapmalıdır.





DÜN THORNBURG, BUGÜN IMF VE DÜNYA 
BANKASI





Bu raporlar arasında hayli ses getiren ve heyet 
başkanı Max Weston Thornburg’un soyadıyla 
anılan Thornburg Raporu’nda, ülkemizin 
sanayileşmesinde önemli yeri olan Karabük 
Demir Çelik Tesisleri eleştirilmiş, yararsız 
yatırımlar olduğu öne sürülmüştür. SSCB 
yardımıyla yapılan büyük ölçekli sanayi 
yatırımlarına karşı çıkılmıştır. Türkiye’nin ABD’nin 
deneyiminden yararlanması, ABD yardımlarına 
başvurması, ABD’den sermaye yatırımı, kredi, dış 
borç istemesi önerilmiştir. Benzer görüşleri 
paylaşan raporlar çoktur.





Thornburg’un öncesi de vardır elbette. Örneğin 
İngilizler; İzmir İktisat Kongresi’nin (17 Şubat-4 
Mart 1923) toplandığı günlerden itibaren bize, 
tuttuğumuz yolun tam tersini önermişlerdir. 
Yabancı sermaye olmadan kalkınmanın olanaksız 
olduğunu, yabancı sermayeyi denetlemeye 
çalışmanın felaket getireceğini savunmuşlardır. 
Londra merkezli The Economist dergisi o dönem 
şöyle yazmıştır: “Yabancı sermayeyi denetlemek 
bir yana, kendisini onun denetimine açmayan bir 
Türkiye, kalkınamaz.”



İngilizler gibi düşünenler, Türkiye’de de vardır. 
Özellikle muhalefetteki Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası, ekonomideki liberal görüşleriyle, devletin 
ekonomideki varlığına karşı çıkmasıyla, yabancı 
sermayeye olumlu bakmasıyla dikkat 
çekmektedir.





Sonuçta Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra 
ülkemize gelen ABD’li heyetlerin raporları, milletin 
malı olan fabrikaları, sanayi tesislerini, 
demiryollarını yenmiştir. Bugün yaşadıklarımız, o 
yanlış tercihle başlayan sürecin sonuçlarıdır.





TARİHTEN DERS ALMAYINCA…





Ekonomik sorunları ilk kez yaşamıyor Türkiye. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası seçtiği yanlış yolun 
sonuçlarına katlanıyor uzun yıllardır. Çünkü ders 
almıyor. Ders almayınca da aynı yanlışları yapıyor. 
Hatta bu yanlışlarda ısrar ediyor. Oysa büyük 
önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Cumhuriyet öncesindeki hatalardan gereken 
dersleri çıkararak kurmuştu Türkiye 
Cumhuriyeti’ni. Osmanlı Devleti’nin çöküş 
nedenlerini saptamış, gereken önlemleri almıştı.





Örneğin yerli malı kullanan, bunu halka öneren 
Osmanlı Padişahı III. Selim’in, Osmanlı sanayisini 
geliştirmeye çalışan II. Mahmut’un çabalarını, 
zorluklarını incelemişti Atatürk. Milli sanayiyi, milli 
burjuvaziyi, milli ekonomiyi güçlendirmek isteyen 
İttihatçıların amaçlarını, açmazlarını saptamıştı. 
Gelişmiş ülkelerin, ulusal sanayilerini 
güçlendirdiklerini, ulus devletin, diğer yönleri 
yanında, ulusal pazarı, ulusal ekonomiyi savunan 
devlet olduğunu kavramıştı. Adımlarını buna göre 
attı. Planlı sanayileşmeyi, bütüncül kalkınmayı, 
tasarrufu, denk bütçeyi, nitelikli işgücünü 
hedefledi. Başardı da. Bu sayede Cumhuriyet; 
sadece Kurtuluş Savaşı’yla değil, ekonomik 
modeliyle de ezilen dünyaya, Gazi’nin sözleriyle 
“mazlum milletlere” örnek oldu, ilham verdi.
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EKONOMİDE SAVAŞ NASIL KAZANILIR?


Ekonomi niçin bu durumda? Neden kırılgan? 
Kurtuluş Savaşı sonrası, gerçek anlamda bir 
ekonomik kurtuluş savaşı veren, ekonomide 
büyük başarılara imza atan, yüksek büyüme 
oranları yakalayan, onca yokluk yoksulluk içinde 
büyük ölçekli sanayi tesisleri kuran Türkiye, hangi 
hatalı politikalar sonucu bu noktaya geldi? Asıl 
bunu tartışalım...





Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
ekonomiyi, ulusal egemenliğin, tam bağımsızlığın, 
güçlü bir toplum ve devlet yapısının temeli olarak 
gördüğü biliniyor. O nedenle siyasi ve askeri 
zaferlerin iktisadi zaferlerle taçlandırılmasını 
istiyor. O yüzden, iktisatsız istiklal olamayacağının 
altını çiziyor; mali egemenlik olmadan, milli 
egemenliğin olamayacağını vurguluyor. Bir 
söylevinde şöyle diyor:


“Türk tarihi incelenirse bütün yükselme ve 
gerileme sebeplerinin bir ekonomi meselesinden 
başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi 
dolduran bunca başarılar, zaferler veyahut 
mağlubiyetler, çöküşler ve felaketler, bunların 
hepsi; meydana geldikleri devirlerdeki ekonomik 
durumumuzla ilgili ve bağlantılıdır.”





İsmet İnönü’nün ekonomi konusundaki 
duyarlılığını ise 1934’te, Kayseri Dokuma 
Fabrikası’nın temelini atarken söylediği şu sözler 
ortaya koyuyor:


“Türk inkılabının inandırıcı ve hakiki manasını 
zihinlere yerleştirici timsalini hiç hatırdan 
çıkarmamalıyız. Bu yeni iş ailesinin ve fabrikalar 
mecmasının verdiği mana olacaktır. Memleketin 
kurtuluş hareketinde en inandırıcı delil fabrikaları 
kurmak ve onları işletmekte gösterdiğimiz 
himmet ve liyakat olacaktır”



DEVLETÇİLİĞİN ÖNEMİ


Birkaç yıl öncesine dek iktidarın ekonomi 
politikasını beğenen, kendi sınıfsal çıkarı gereği 
destekleyen büyük sermaye, ne oldu da tutum 
değiştirdi? Niçin sesini gecikerek de olsa 
yükseltmeye başladı?



Hükümet kamulaştırma yapmıyor. Servet vergisi 
koymuyor. Tobin vergisi düşünmüyor. 
Özelleştirmeden vazgeçmiyor. Gündeminde 
planlama yok. Peki, büyük sermaye neden 
rahatsız? Ekonomi niçin bu halde?





Çözüm şudur: Devletin sadece yasa koyucu, 
düzenleyici, denetleyici olarak değil, gerektiğinde 
bizzat girişimci olarak da ekonomiye müdahale 
etmesi gerekir. Atatürk’ün şu sözleri, izlenmesi 
gereken programın özetidir:


“Bizim güttüğümüz devletçilik, ferdi çalışma ve 
faaliyeti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu 
kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi 
bayındırlığa eriştirmek için, milletin genel ve 
yüksek menfaatlarının gerektirdiği işlerde özellikle 
ekonomik alanda, devleti fiilen ilgilendirmektir.”


(Cumhuriyet, 24.11.2021-01.12.2021)






TL’NİN DEĞER KAYBININ NEDENLERİ

Yanlış Kullanılan Bir Kavram: “Devalüasyon”


Son yıllarda pek çok kez sorup yanıtlamaya 
çalıştığımız bir soru bu. Defalarca yaptığım bir 
yanlış kullanım düzeltmesini bir daha yapayım: 
TL’nin yaşadığı değer kaybının adı değer kaybıdır 
devalüasyon değil. Çünkü devalüasyon teknik 
olarak sabit kur rejiminde ve idari bir kararla olur. 
Devalüasyon olması için kur rejiminin sabit kur 
rejimi olması gerekir. Oysa biz uzun süredir 
dalgalı kur rejiminin içindeyiz. Devalüasyon 
olması için paranın yabancı paralar karşısında 
değerinin düşürülmesi için idari bir karar alınması 
gerekir. Oysa dalgalı kur rejiminde paranın 
yabancı paralar karşısındaki değeri piyasada 
oluşan arz ve talebe ve hiçbir idari karar 
alınmasına gerek kalmaksızın göre anlık olarak 
değişime uğrayabilir. Otuz yıldan fazla süredir 
dalgalı kur rejimi içinde olan Türkiye’de bu 
dönemde birkaç devalüasyon da olmadı değil. 
Mesela 1994 krizinde Türkiye dalgalı kur 
rejimindeyken devalüasyon yaparak dünya 
ekonomi tarihine geçmişti. Bunu sonraki yıllarda 
da birkaç kez denedi.


Şimdi gelelim Türk Lirasının son dönemde niçin 
hızla değer kaybettiğine. Bunun iç ve dış nedenleri 
var.



TL’nin Değer Kaybının Dış Nedenleri


Bir paranın yabancı paralara karşı değer kaybı 
bazen o paraların değerlenmesinden kaynaklanır. 
Genellikle bir ülke parasının dış değerinin 
ölçülmesi dolara karşı yapıldığı için dolara göre 
değerlendirme yapılması adet olmuştur. Dolar 
Endeksi (Doların, Euro, Yen, Sterlin, Kanada Doları, 
İsveç Kronu ve İsviçre Frangından oluşuyor) 
Kasım ayı başından bugüne kadar çıkışına devam 
ederek 94’lerden 96’lara kadar yükseldi. Yalnızca 
Euro/Dolar paritesine bakarsak orada da Doların 
değer kazanmasını görebiliriz. Euro/Dolar paritesi 
son bir ayda 1,16’lardan 1,13’lere geriledi. Buna 
göre Dolar 1 Kasımdan bugüne kadar bu altı para 
biriminin ağırlıklı ortalamasına göre yüzde 2,1 
oranında, yalnızca Euro’ya karşı da yüzde 2,4 
oranında değer kazanmış bulunuyor.


Dolar diğer paralara karşı değer kazanınca TL’ye 
karşı da değer kazandı. TL’nin 1 Kasımdan (9,54) 
bugüne (10,73) kadar Dolara karşı değer kaybını 
hesaplayalım (Doların TL’ye karşı değer 
kazanmasını değil de TL’nin Dolara karşı değer 
kaybetmesini ele aldığımız için hesabı aşağıdaki 
gibi yapmamız gerekiyor):



MAKALE 

Dr. Mahfi Eğilmez

1 Kasım’da 1 USD = 9,54 TL idi. Buna göre 1 TL (1 
/ 9,54 =) 0,105 USD ediyordu.


Bugün 1 USD = 10,73 TL. Buna göre 1 TL (1 / 
10,73 =) 0,093 USD ediyor.


Bu dönemde TL’nin Dolara karşı değer kaybı: 
(0,105 - 0,093) / 0,105 = % 11,4 oluyor.



Bunun kabaca 2-2,5 puanlık kısmı Doların diğer 
paralara karşı değer kazanmış olmasından 
geldiğine göre geriye kalan yüzde 9 oranındaki 
değer kaybının dışarıyla ilgisinin olmaması 
gerekir.


TL’nin Değer Kaybının İç Nedenleri


TL’nin 1 Kasım ile 18 Kasım arasındaki 18 günde 
Dolara karşı yaşadığı yüzde 11,4 oranındaki rekor 
değer kaybının yüzde 2,5'e kadar olan kısmının 
Doların bütün paralara karşı değer 
kazanmasından yani dış olaylardan 
kaynakladığını saptadık. Şimdi geriye kaldı yüzde 
9 oranındaki değer kaybının nereden 
kaynaklandığını bulmak. Bu kaybın nedenleri 
tamamen iç nedenler. Bunların başında Merkez 
Bankası’nın, enflasyonun (baz etkisiyle) 
düşeceğine ilişkin tahminlerine dayalı olarak faiz 
indirimlerine girişmesi yer alıyor. Bu girişime 
başlanmasından kısa bir süre sonra enflasyonda 
düşüş olmadığı ve olmayacağı anlaşılmasına 
karşın Merkez Bankası faiz indirimine devam etti 
Tablo için kaynaklar: TÜİK fiyat endeksleri ve 
TCMB faiz veriler.)


Bu aya gelinceye kadar ‘faiz enflasyonun 
nedenidir’ söylemiyle yetiniliyor ve faizdeki 
indirimlerin enflasyonu düşürmek için yapıldığı 
belirtiliyordu. Son bir ayda bu söylem devam 
ettirilmekle birlikte TL’nin yabancı paralar 
karşısında olağan dışı bir hızla değer 
kaybetmesinin plan dışı bir durum olmadığını 
vurgulamak için bu kez ‘cari açığın 
düşürülmesinin enflasyon sorununu 
çözebilmenin temel taşı olduğu’ vurgulanmaya 
başlandı. Buna göre faizin düşürülmesi 
enflasyonu çözerken kuru da yükselteceği için 
ihracatı artıracak, ithalatı düşürecek ve bu yolla 
cari açık sorunu ve dolayısıyla da enflasyon 
sorunu çözülecekti.
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Geçmişte yaşananlara baktığımızda cari açıkla 
enflasyon arasındaki ilişkinin sanıldığı kadar 
güçlü olmadığını, mesela bütçe açığının 
enflasyon üzerinde daha güçlü etkileri 
olduğunu görüyoruz. Türkiye’de son 20 yılda 
enflasyonun en düşük olduğu yıllar 2010 ve 
2012 yıllarıdır (yılsonu enflasyonu sırasıyla 
yüzde 6,4 ve 6,2 idi.) Bu yıllarda cari açık 
sırasıyla yüzde 6,2 ve 6,1 gibi yüksek 
oranlardaydı. Buna karşılık yüzde 0,9 cari fazla 
verilen 2019 yılında enflasyon yüzde 11,8 
olarak gerçekleşmişti. Özetle söylemek 
gerekirse cari açıkla enflasyon arasındaki hatta 
kur arasındaki ilişki bu meseleyi açıklayacak bir 
ilişki değildir.





Ödemeler dengesi hesaplarına baktığımızda 
ihracatta artış, ithalatta gerileme ve dolayısıyla 
cari açıkta bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. 
Ne var ki bu gerileme ihracatta daha fazla malı 
daha ucuza satarak ve ithalatta da daha az 
malı daha pahalıya almak gibi bir sonucu da 
beraberinde getirerek dış ticaret yapımızda 
hasar yaratıyor.


Bu ay içinde yaşanan bu gelişmelere öteden 
beri yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik 
riskleri de eklersek karşımıza TL’nin değer 
kaybını açıklayan genel tablo çıkıyor.  





Sonuç Yerine Birkaç Cümle


Faiz, enflasyonun nedeni değil sonucudur. 
Enflasyonun nedeni ekonomideki risk 
artışlarıdır. Bunlar bütçe açığından, cari açığa, 
izlenen yanlış ekonomi politikasına, risk artırıcı 
söylem ve açıklamalara, sosyal ve siyasal 
yaşamda geriye gidiş hamlelerine, komşularla 
ve diğer ülkelerle ilişkilere, dış politikadaki 
gelişmelere kadar pek çok nedeni kapsar. 
Risklerdeki artış, ekonomide beklentileri bozar. 
Bu bozulma yabancı yatırımcıların beklentileri 
kadar yerli yatırımcıların da beklentilerini bozar. 
Bu bozulmaların sonucunda TL değer 
kaybeder. TL’deki değer kaybı ithal girdi 
maliyetlerini ve dış borçların TL karşılığını 
yükselterek üretim maliyetlerini yükseltir. O da 
sonunda fiyatların yükselmesine ve enflasyona 
yol açar.




Özetle söylemek gerekirse Türkiye, son yıllarda 
yapılması gereken ekonomik hamlelerin tam 
tersini yaparak ekonominin daha da 
bozulmasına yol açmıştır.





Enflasyonun yükselerek devam ettiği bir 
ortamda faizlerin düşürülmesinden sadece 
bankalar kazançlı çıkar (bu konudaki yazım için 
bkz: https://www.mahfiegilmez.com/2016/08/
bankalar-faiz-dustugunde-mi-kazanrlar.html)






MAKALE 

TARIMSIZ, UCUZ İHRACATLI SEVİNÇ…

Çetin ÜNSALAN

 Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 7,4’lük bir 
büyüme elde etti. Muhtemelen de yılı yüzde 9 
ortalamayla bitirecek. Hatta bazıları hızını 
alamayıp iki haneli bir büyümenin de mümkün 
olduğunu dillendirmeye başladı.



Büyüme ile kalkınma arasındaki farkı çözememiş 
ülkemde, ortaya çıkan veriye sevinç çığlıkları 
atmak yerine, uyarı dolu detaylarına bakmak 
gereği ise kimsenin aklına gelmiyor. Bu yüzden iki 
gün sonra yine ‘ne oldu’ sorusunu birbirlerine 
bakıp soracaklar.


Çünkü büyümenin detaylarına baktığınızda bir 
şişmeden ibaret olduğu yine görebiliyorsunuz. 
Şişme; çünkü refah yaratmamış. En basit 
tanımıyla bunu söyleyebilirim.


Ama bundan da önemlisi, ayrıntılarda çok ciddi 
uyarılar olduğunu okumak gerekiyor. Mesela 
pandemi sürecinin ardından, dünyada gıda 
fiyatları artıp, gıda üretiminde sorunlar 
yaşanırken, tarımın küçülüyor olmasını hiç kimse 
görmek istemedi.


Oysa nüfusun önemli bir bölümünün direkt ya da 
dolaylı yoldan geçimini sağlayan tarım 
sektöründe bu küçülmenin, hem yıldızı parlayan 
bir sektörün sıkıntısını dile getirmesi, hem de bu 
denli yüksek bir rakam elde edilirken, daralma 
yaşayarak, rakamı aşağılara çekmesini şapkayı 
önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor.


Az buz değil, yüzde 5,9’luk bir daralmadan söz 
ediyoruz. Üretimsizleştiğimiz, ihracatımızın 
azaldığı bir süreci yaşadığımız, ama daha kötüsü 
ihtiyacımızı karşılamak için ithalat yaptığımızı 
bize anlatıyor.





Büyümede ise lokomotif görevini ihracatın yaptığı 
gözleniyor. İlk bakışta sevindirici. Ama daha çok 
mal satıp, daha az para kazanmanın 
sorgulamasını yapmayacak mıyız? Kilogram 
başına 1,3 dolar çıtasını bir türlü aşamayan 
ülkemizin ihracatı gözden geçirmeyecek miyiz?





Üstelik bazı ürünlerde ihracat yapıp, sonra 
ihtiyacımız olduğunu fark edip, ithalat yoluyla onu 
karşılama meselesini konuşmayacak mıyız? 
Küçümsemiyorum, önemsiyorum da ama kendi 
kendimizi kandırmaya da itiraz ediyorum.





Madem bu kadar iyi bir performans yakaladık, 
bugüne kadar ara malı üretimini desteklemek 
adına ne yaptık? Hele ki kurun bu seviyelere 
geldiği bir süreçte, halen üretimimiz içinde ara 
malı ve hammadde ithalat zorunluluğumuzun 
yüzde 70’lerden aşağıya düşmemesini nasıl 
açıklayacağız?





Peki, bu kadar iyi bir performans göstermemize 
rağmen, neden istihdamda gerçekten bir artış 
sağlayamadık? Yoksa Türk vatandaşı olmayanları 
çalıştırmak zorunda kalan bir reel sektör 
gerçeğini de mi görmezden geleceğiz?





En çok büyüyen sektörün hizmetler olmasını ne 
yapacağız? İstihdamın yüzde 55’inin burada 
yığılmış olmasını ve pandemi kaynaklı hasarlı 
yapısını bu büyüme üzerinden yok mu 
sayacağız?



Hadi hepsini bir kenara koydum. Yüzde 7,4’lük 
büyüme performansının 2020 yılının üçüncü 
çeyrekle mukayese  olduğunu, bir baz etkisinden 
kaynaklanan şişkinliğin bizi daha gerçekçi kılması 
gerektiğini görmezden mi geleceğiz?





Diyelim ki çok iyi bir büyüme yakaladık. Hatta 
yılsonunu da iki haneyle bitireceğiz. O zaman 
soruyorum Aralık başıyla masası kurulacak olan 
asgari ücret görüşmelerine bu refah yansıyacak 
mı? Yoksa o zaman ortada bir refah olmadığını 
mı konuşacağız?





Bu büyüme rakamı karşısında sevinç çığlıkları 
atmak yerine size verdiği mesajları okumazsanız 
ne olacak biliyor musunuz? İki ay sonra sorunun 
nereden kaynaklandığını halen birbirinize 
sormaya devam edeceksiniz. Niye mi?





Dünya ortalamasının çok üzerinde bir büyüme 
gelmiş ve dolar / TL aleyhimize yukarı yönlü 
gidiyor. Ama doğru o dış güçlerin oyunu, 
ekonomideki sıkıntılar da zaten algı değil mi? 
Nasıl bitiyordu o oyun? Yıktın perdeyi eyledin 
viran…





cetinunsalan@yahoo.com
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İZMİR KÖY KOOP. BİRLİĞİ: 

“MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRAATTİR”

İzmir Köy Koop. Birliği Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak tarımın önemine vurgu yaptı. Açıklamada, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türk tarımına İzmir’de İktisat Kongresi’nde bir yol çizdiği belirtildi ve Atatürk’ün “Milli ekonomin temeli ziraattır” 
sözü hatırlatıldı.



İzmir Köy Koop. Birliği (İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği) Yönetim Kurulu’nun 
açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



“Türkiye’de tarım sektörü çalışan nüfusun yaklaşık yarısını istihdam etmektedir.

GSMH’ya, dışsatıma yaptığı önemli katkılar bir yana bırakılsa dahi, sadece istihdam içindeki önemi nedeniyle, tarım sektörü, 
üzerinde önemle durulması ve sorunları üzerinde çok ciddi biçimde tartışılması gereken bir sektör durumundadır.



Ülkenin tarımsal potansiyeline göre, kendi kendine yetebilecek şekilde teknolojiyi kullanabilen modele ihtiyaç vardır. Her 
ülkenin kendi coğrafyasına, iklimine, çiftçisine göre bir politikası olur. Yerelde kalkınma modelleri uygulanmalı, İzmir’deki gibi 
kooperatifçilik ve yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri merkezi hükümetin de içinde olacağı bir ekosistemle üretmek için 
güç birliği yapılmalıdır.



Son yıllarda yaşanan istikrarsızlık sonucunda artık nefes alamıyoruz. Bu günleri ön görerek  dayanışma içinde bir olmayı, 
üretmeye devam etmeyi ve bunları yaparken geçmişten köklerimizden aldığımız güçle, bildiğimiz yöntemlerle yapmamız 
gerektiğini; dışa bağımlı olmayacak şekilde üretim yöntemleri belirlememiz gerektiğini dile getirdik.



Hayvansal ve bitkisel üretimin her aşamasında kullandığımız girdiler mazot, gübre, ilaç, fide, tohum, iş gücü, enerji ve yerine 
koyma maliyetleri de üretimi etkilemektedir.

Süt-yem paritesi söylemleri dışında besi üreticilerimiz de kırmızı et sektörü açısından aynı bitkisel üretim yapan çiftçilerimiz 
de artık üretemez hale geldi.



Son üç ayda yaşanan zamlar, özelikle tarım ülkesi olarak kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıkıp tamamen dışa bağımlı 
olduğumuzun çok net bir göstergesidir. Tekrar kendi kendimize yetecek duruma gelmek için tarım politikalarının bir an önce 
değişmesi gerekmektedir.



Maalesef ki küçük üreticiler günlük birçok ihtiyacını karşılamak için kooperatifleriyle ürün takası ile yaşamalarını idame 
ettirmektedir.

Artık savaşlar cephede değil tarım alanlarında oluyor. Milli savunma ne ise tarımda üretim de odur.

Mustafa Kemal Atatürk Türk tarımına İzmir’de İktisat Kongresi’nde bir yol çizmiştir ve ‘Milli ekonomin temeli ziraattır’ 
demiştir.

Bir an önce ülke olarak aydınlığa çıkma vaktimiz gelmiştir. Tüm üreticilerimizi bir olmaya birlik olmaya davet ediyoruz.”



İzmir Köy Koop. Birliği Yönetim Kurulu




ÜÇ YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, “Erkenez”, “Aksu” ve “Türkoğlu 
2” adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak ilan edilecek. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda, elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi kabul edildi.





KAHRAMANMARAŞ'TA OSB ALANLARI BELİRLENDİ


Teklife ihdas edilen madde ile Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, 
“Erkenez”, “Aksu” ve “Türkoğlu 2” adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak ilan edilecek.


Belirlenen alanlarda asgari ortak kullanım alanı oranı ve sağlık koruma bandı mesafesi şartı aranmayacak. Bu OSB 
alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar planından gelen müktesep hakları korunacak. Kuruluş protokolünün bakanlıkça 
onaylanması ve sicili kaydı ile OSB’ler tüzel kişilik kazanacak.





TÜRKİYE ULUSAL ENERJİ PLANI ÇALIŞMASI


Teklifle “Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu ve Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planı Çalışmaları” 
yerine, genel enerji dengesini dikkate alan ve daha geniş kapsamlı, gelecek 20 yıldan daha uzun dönemi kapsayan “Türkiye 
Ulusal Enerji Planı Çalışması” tanımı yapıldı.


Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması, her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ve kurum görüşleri de alınmak suretiyle Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanacak.


Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak orta uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanmasını teminen 
kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilecek. Kapasite tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak üretim tesisleri için 
Bakanlık tarafından Türk lirası olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat, yarışma şartlarında 
belirlenecek süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak.


TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel 
sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut 
üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilecek.





ŞARJ HİZMETİNİN SUNULMASI


Teklifle elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme dayalı yeterli ve 
sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest piyasanın tesis edilmesi amacıyla piyasa faaliyetlerinin yürütülmesine 
ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.


Buna göre Elektrik Piyasası Kanunu'na getirilen ek madde ile şarj hizmeti; kurum tarafından ticari amaçlı olmamak üzere 
belirlenen istisnalar dışında, şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler uyarınca 
yürütülecek. Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya 
oluşturacağı şarj ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu 
kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine sahip 
olacak.


Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak. Şarj hizmetinin, sertifikalı şarj 
istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülük 
ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.


HABER
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KASIMDA 21 MİLYAR 468 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Genel Ticaret Sistemi (GTS)’ne göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara çıktı. 
İthalat da bu dönemde yüzde 26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolara yükseldi.





Ticaret Bakanlığı’nın kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.


Genel Ticaret Sistemi (GTS)’ne göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara çıktı. Bu 
yılın ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşti.


İthalat da bu dönemde yüzde 26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolara yükseldi.





Dış ticaret hacmi yüzde 29,63 artışla 48 milyar 263 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 5,38 arttı ve 5 milyar 326 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti.


İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8 olarak hesaplandı.


Geçen ay en çok ihracat 11 milyar 22 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 913 milyon 
dolarla “tüketim malları”, 2 milyar 329 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.





Kasımda en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 162 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları” oldu. Bunu 1 milyar 740 milyon dolarla 
“kazanlar, makineler” ve 1 milyar 539 milyon dolarla “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” izledi.


Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 751 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 478 milyon dolarla 
İngiltere ve 1 milyar 365 milyon dolarla ABD geldi.





İTHALAT VERİLERİ


Geçen ay en çok ithalat 21 milyar 257 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 238 milyon 
dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 270 milyon dolarla “tüketim malları” takip etti.


Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl, 6 milyar 476 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar” olurken, bunu 2 milyar 798 milyon 
dolarla “kazanlar, makinalar”, 2 milyar 548 milyon dolarla “demir ve çelik” izledi.


Bu dönemde en fazla ithalat 3 milyar 38 milyon dolarla Çin’den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 965 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 867 
milyon dolarla Almanya takip etti.
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SON 12 AYLIK İHRACAT 220 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ GEÇTİ


GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 32,17 artarak 220 milyar 978 milyon dolar, ithalat yüzde 
21,88 artarak 264 milyar 714 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.


Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 26,36 yükselişle 485 milyar 692 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 83,5 olarak kayıtlara geçti.





ÖZEL TİCARET SİSTEMİ’NE GÖRE DIŞ TİCARET


Özel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 33,09 artarak 20 milyar 369 milyon dolara, ithalat yüzde 29,76 yükselişle 
25 milyar 775 milyon dolara çıktı.


Dış ticaret açığı yüzde 18,56 artarak 5 milyar 406 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 31,21 artışla 46 milyar 144 milyon dolara 
ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79 oldu.


Gümrük idarelerince kasımda tahsil edilen vergiler, 38 milyar 184 milyon lira olarak hesaplandı.








ŞİRKET VERİLERİ


Kasım itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 982 bin 957, ticari işletme sayısı 658 bin 514, şube sayısı 226 bin 329, anonim şirket sayısı 162 
bin 421, kooperatif sayısı 29 bin 970, kolektif şirket sayısı 10 bin 746 ve komandit şirket sayısı 1916 oldu.


Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 72 bin 853, esnaf ve sanatkâr iş yeri sayısı da 2 milyon 233 bin 396 olarak 
kayıtlara geçti.


21



HABER 

TÜRK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ, BESİN DEĞERLERİNE

 GÜVENİYOR


Türkiye’ye 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyar 97 milyon dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, ihracat 
rakamlarını daha yukarı taşımak için Üniversite-İhracat iş birliğine yeni bir halka ekledi.





Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yüzde 70’ten fazlasını tek başına gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’yle iş birliğinde, su ürünleri ihracatında öne çıkan levrek, çipura, 
Türk somonu ve alabalık türleri için besin değerlerini analiz etti.





Levrek, çipura, Türk somonu ve alabalıktaki besin değerleriyle ilgili analiz sonuçları, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk 
Atakan Demir, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aksoy, Ege 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Tolga Dinçer’in katılımıyla basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.





2021 Yılı Ocak-Ekim Döneminde 1,09 Milyar Dolar Su Ürünleri İhracatı





Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Son 20-25 yıllık dönemde su ürünleri 
sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini Türk girişimcileri ülkemize kazandırdı. Bu tesislerde üretilen, protein 
yönüyle zengin su ürünlerimizi 90’den fazla ülkeye ihraç eder konuma geldik. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 1,09 milyar 
dolar değerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Ocak- Ekim 2021 döneminde Türk levreği 383 milyon dolarlık ihracat 
tutarıyla yine tüm dünyanın gözdesi oldu. Ocak- Ekim 2021 döneminde Türk levreği 383 milyon dolarlık ihracat tutarıyla yine 
tüm dünyanın gözdesi oldu. Türkiye, çipura balığının ihracatından 311 milyon dolarlık döviz elde ederken; alabalık ihracatı 
123 milyon dolar, orkinos ihracatı 20 milyon dolar olarak kayıtlarımıza geçti” dedi.





“Amacımız Pazara Yakın, Kontrollü Üretim ile Yetiştiriciliğin Gelişmesini Sağlamak”





Dünyada özellikle yetiştiricilik alanında ciddi bir büyüme yaşandığını vurgulayan Bedri Girit, bunun Türkiye pazarına da 
yansıdığına değindi.


“Denizlerde kirlilik, aşırı ve yanlış avlanma gibi nedenlerden dolayı avcılık azalıyor. Dünya genelinde su ürünleri yetiştiriciliği 
payı yüzde 50 düzeyinde. Bugün Türkiye’de bu oranın yüzde 47 sevilerine geldiğini görüyoruz. Burada amaç pazara yakın, 
kontrollü üretim ile yetiştiriciliğin gelişmesini sağlamak. Tüm bunların farkındalığı ile, sektörümüzün ihracatını artırmak ve 
Türk su ürünleri sektörünün dünyadaki bilinirliğini geliştirmek ve imajını güçlendirmek için bir dizi tanıtım projelerimizle de 
ihracatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz.”
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Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Protein Kaynaklarını Güvence Altına Almak için Hayati Önemde


Girit, “Bilindiği gibi, 2050 yılında 9,8 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu ile birlikte protein ihtiyacının da %35'ten fazla 
artması öngörülüyor. Bu anlamda, su ürünleri yetiştiriciliği, protein kaynaklarını güvence altına almak için hayati önem 
taşıyor. Son dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris Anlaşması gibi çevreci politikalar oldukça gündemde. Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile sera gazı emisyonlarının 2030 yılında %50’ye düşürülmesi, 2050 yılında ise iklim nötr olması hedefleniyor” 
diye konuştu.





Su Ürünleri Sektörü Düşük Karbonlu Ekonomi için Çalışıyor


AB’nin sınırda karbon uygulaması ile birlikte önümüzdeki yıllarda ihracata karbon vergisi geleceğini hatırlatan Bedri Girit 
sözlerini şöyle noktaladı:


“Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak, su ürünleri sektörünün karbon salınımını azaltmak 
konusunda üyelerimiz nezdinde farkındalık yaratmak ve girişimlerde bulunmak amacıyla projeler hayata geçiriyoruz. Bu 
kapsamda öncelikli olarak sektörün karbon salınımına yönelik mevcut durum analizinin yapılması (karbon ayak izinin 
hesaplanması, hangi faktörlerin ne kadar artırdığının tespit edilmesi vs.) ve sonrasında bir yol haritası belirlenmesi 
konusunda yine değerli Üniversitemiz Ege Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza Gıda Sektörü 
Sürdürülebilirlik Ur-Ge projemiz ile devam etmeyi planlıyoruz.”





Sanayi ve Üniversite İşbirliği Kuvvetleniyor


Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu da sanayi ve üniversite arasındaki iş birliğinin her geçen 
gün artması gerektiğine değindi. 


Ege Üniversitesi ve EİB’nin bu noktada çok güzel bir örnek olduğuna işaret eden Sunlu, yaklaşık 4 yıldır uyum içinde 
çalıştıklarını dile getirdi.


Türkiye’de yıllık balık tüketiminin yaklaşık 6 kilogram olduğunu anımsatan Sunlu, “Bizim amacımız 6 kilogram tüketimi 24 
kilogramlara kadar çıkarmak. Balık tüketiminde istediğimiz rakamların çok uzağındayız. Bazı uzak doğu ülkelerinde 70 
kiloya kadar çıkıyor. Amacımız su ürünleri halkımıza doğru bir şekilde anlatabilmek ve tüketimi artırmak” dedi.





“Genel Anlamda Doğadaki Balık Örneklerinden Benzer ve Yüksek Değerler Tespit Edilmiştir”


Konuşmalarının ardından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Dinçer, Doğa ve Çiftlik 
Balıkları (Levrek, Çipura, Türk Somonu ve Atlantik Somonu) Arasındaki Besinsel İçerik ve Farklılıkların Tespiti ile ilgili 
çalışmasının detaylarını paylaştı.


Çalışmada çipura, levrek ve somon üzerine eğildiklerini belirten Dinçer, yetiştiricilik balıklarının hem Tarım ve Orman 
Bakanlığı hem de Avrupa Birliği tarafından sürekli denetlendiğini aktardı.


Söz konusu çalışmada kimyasal kompozisyon değerleri, yağ asit kompozisyon dağılımları, omega 3 ve omega 6 oranları, 
vitamin, mineral ve ağır metal içeriklerini incelendiğini aktaran Dinçer, “Yetiştiricilik yolu ile üretilmiş olan çipura ve levrek 
türlerinde kimyasal kompozisyon, yağ asit kompozisyonu, mineral madde ve vitamin değerleri açısından genel anlamda 
doğa örneklerinden benzer ve yüksek değerler tespit edilmiştir” diye konuştu.


Türk somonu ve Atlantik somon numuneleri arasında yapılan incelemede de genel anlamda benzer sonuçlar elde edildiğine 
vurgu yapan Dinçer, “Günümüzde yetiştiricilik sektörü son teknolojiyi kullanarak ürün elde etmekte ve neredeyse dünyanın 
birçok ülkesine birçok test ve incelemeden geçerek ürün ihraç etmekte. Bu kadar değerli bir besin maddesinin sağlıklı bir 
yaşam için ülkemizdeki tüketim miktarlarının artması çok önemli bir husustur” ifadelerini kullandı.
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MAKALE 

ATATÜRK’ÜN EKONOMİ MODELİNİN EVRENSELLİĞİ

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

Bir 10 Kasım günü sonsuzluğa uğurladığımız Aziz 
Atatürk’e özlem ve saygıyla…





Atatürk’ün Ekonomi Modelinin Evrenselliğini 
anlama konusundaki yazıma, gazeteci-yazar 
Banu Avar’ın 10 Nisan 2006 tarihli TRT’de 
yayınlanmış “Sınırlar Arasında-Venezuela’nın 
Chavez’i” programı ile başlamak isterim. Banu 
Avar, Venezuela’da karşılaştığı bir olayı şöyle 
anlatmıştı: “Şehri göreceğimiz tepeye doğru 
tırmanırken, Kemal Atatürk tabelasını geçince 
şaşırdım ki, tepeye geldik. Genç kız rehber 
heyecanla ‘Şu fabrikayı görüyor musun? Yanında 
nikah salonu, şu sağlık ocağı, şu okul onun 
arkasındaki de bizim ev.’ ‘Eeee, dememe kalmadı’ 
Rehber; ‘Biz Buna ATATÜRK Modeli’ diyoruz’ diye 
yapıştırdı.”


Venezuela’da bu gördükleri ve duydukları üzerine 
duygulanan Banu Avar: “Venezuela tepesinde 
tüylerim diken diken, gururum tavan yapmıştı...” 
diyecekti.


Türkiye’den binlerce kilometre uzaktaki 
Venezuela’da “Atatürk Modeli” diye adlandırılan bir 
fabrikanın esin kaynağı ne idi? 


“Atatürk Modeli Fabrika” da nedir? Türkiye’de 
böyle bir fabrikaya sahip mi idi?





Bu fabrika, 1937’de Atatürk tarafından açılan 
“Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası” idi.





Atatürk Modeli Neden Evrensel?


Sanayide Venezuela’daki “Atatürk Modeli 
Fabrika’ya bile yol gösteren Atatürk Modeli, Doğu 
ve Afrika’daki bütün mazlum uluslara yol 
gösterdiği için evrensel nitelikte idi.”





Atatürk, Doğu ve Afrika halklarına, “Ulus” olma 
bilincini aşılamış, ulusal direniş hareketlerinin 
başlamasına ve de bağımsız bir ekonomi modeli 
konusunda örnek olmuştu. Bu konuda şunları 
söylemişti:





3 Ocak 1922- “…Bütün ezilen uluslar, ezenleri bir 
gün yok ederek ortadan kaldıracaklardır. O zaman 
dünya yüzünden ezen ve ezilen kelimeleri 
kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal 
duruma kavuşacaktır…”


7 Temmuz 1922- “Türkiye'nin bu günkü savaşımı 
yalnız kendi adına ve hesabına olsaydı belki daha 
kısa, daha az kanlı olur ve çabuk bitebilirdi... 
Çünkü savunduğu, bütün ezilen ulusların, bütün 
Doğu'nun davasıdır ve bunu sonuna getirinceye 
kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan Doğu 
uluslarının, beraber yürüyeceğinden emindir.”





Atatürk Modeli’nin Evrenselliği konusuna birkaç 
örnek vermek isterim.





Hindistan- 27 Aralık 1921- Ahmetabad’ta 
toplanan Hindistan Ulusal Kongresi:


“O, uğraşlarıyla, yalnız Türkiye'ye değil, bütün 
Doğu dünyasına kurtuluş yolunu göstermiştir. …
O’nun Doğu'nun kurtuluş ve uygarlık önderinin 
eserlerini her zaman sevgi ve saygıyla anacağız.”
Pakistan-M. Ali Cinnah: “O, Türkiye'yi kurmakla 
bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini 
duyuracak kudrette olduğunu kanıtladı.  Atatürk 
gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak 
dikildiği halde, Hint Müslümanları bugünkü 
durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?”.





Tunus-Habib Burgiba: “Mustafa Kemal'in kişiliği, 
halk kitlelerinin ayaklanması ve halk 
mücadelelerinin ölçüsü olmuştur. Bu mücadeleler 
O'nun ölümünden sonra gelişmiş, Doğu ve Batı 
bloklarının arasındaki üçüncü dünyaya da geçmiş 
ve onları sömürge baskısından kurtarmıştır.”





Afganistan-Amanullah Han: “O büyük insan yalnız 
Türkiye için değil, bütün Doğu ulusları için de en 
büyük önderdi.”





Cezayir- Cezayir bağımsızlık savaşı, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yaptığı bağımsızlık savaşından 
sonra Müslüman ülkelerin gördüğü en büyük 
direniş olmuştur. Cezayir özgürlüğü için savaşan 
o gerillaların ceplerinde Atatürk’ün Kurtuluş 
Savaşı dönemlerine ait kalpaklı fotoğrafları vardı.





Çin- Çin’in bağımsızlık ve ekonomi-politik 
kalkınmasında Atatürk Modeli’nden esinlendiği 
biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Çin arasında ilk 
kez 1934 yılında Dostluk Antlaşması 
imzalanmıştı.
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Çin’de “Liu Ko-şu, Yeni Türkiye, Shanghai 
1927,Liu Ko-şu, Türk İnkılâp Tarihi,Cav Cing-
yüan, Türkiye Tarihi, Shanghai 
1935,Türkiye’nin Millî Hâkimiyetinin 
İstirdadı,Lin Van-yen, Türkiye’nin En Yeni Dış 
Politikası, Shanghai 1937” gibi Atatürk ve 
Türkiye ile ilgili çok sayıda kitap 
yayınlanmıştı.



Atatürk’ün Ekonomi-Politik Modeli de 
Neden Evrensel?


Atatürk, siyasal bir model olmanın yanında, 
ekonomik ve toplumsal bir model 
oluşturulmaya da özen göstermişti. Bu 
kapsamda ekonomik sömürgeciliğe karşı 
olduğu kadar hızlı bir kalkınma ve 
kalkınmanın nimetlerini kamucu bir yaklaşım 
temelinde eşitlikçi bir uygulama ile dağıtmak 
için devletçilik ve halkçılık temelinde 
ekonomi politikasını uygulanmıştı.





Halkçılık ve Devletçilik politikalarının gereği 
olarak hızla sanayi, tarım ve hizmet 
sektörlerinde KİT’ler oluşturuldu ve böylece 
kimsesizler lehine önemli kazanımlar elde 
edildi. Bu KİT’ler ile 1923-1929 yıllarında milli 
gelir büyüme hızı % 8,6 ve tarımda yıllık 
büyüme hızı % 8,9 olarak gerçekleştirildi.





Başa dönersek, Venezuela’daki “Atatürk 
Modeli Fabrika”ya esin kaynağı olan ve 
1937’de Atatürk tarafından açılan Nazilli 
Sümerbank Basma Fabrikası konusunda 
“Sinan Meydan-Atatürk’ün Dev Projesi,9 
Kasım 2011” tarihli yazısından biraz bilgi 
aktaralım:





“Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, 
Atatürk’ün düşüncesinde ‘Sosyal Fabrika 
Projesi’nin ilk uygulaması idi. Fabrika, 
sadece üretim yapılan bir mekan değil, aynı 
zamanda ‘ar-ge’ çalışmalarının yapıldığı bir 
labratuvar, eğitim verilen bir okul, her türlü 
sanat ve spor imkanlarına sahip bir kültür 
kompleksi, kısacası adeta dört dörtlük bir 
‘yaşam alanı’, bir kampüstü. Atatürk, bu 
‘sosyal fabrikaları’ Anadolu’nun her yanına 
yapmayı planlıyordu. Ama bu projesini 
yaygınlaştırmaya ömrü yetmeyecekti.”




Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’na Ne 
Oldu?


Fabrika, “teknolojisi eskidi, zarar ediyor” 
gerekçeleriyle 2002 yılında kapatıldı. 2003’te 
Özelleştirme İdaresi’nce bedelsiz olarak 
Adnan Menderes Üniversitesi’ne devredildi 
ve  ‘Sümer Kampüsü’ olarak kullanılmaya 
başlandı.


Ancak, geçtiğimiz yıllarda fabrikadan emekli 
olan bir işçi bana “teknolojisi eskidi, zarar 
ediyor” gerekçesinin bilinerek yaratıldığını 
söylemiş ve “Önce kalitesiz malzeme 
kullanılarak basmalar halk tarafından tercih 
edilmemeye başlandı ve fabrika kâr edemez 
duruma getirildi” demişti. Nazilli Sümerbank 
Basma Fabrikası kapsamında Sümerbank 
basma fabrikalarının ürünlerini 
değersizleştirilmek için “Zeytinyağlı yiyemem 
aman, Basma da fistan giyemem aman” gibi 
bir türkü bile üretilmişti.


Günümüzde kampüste kaderine terk edilen 
fabrikanın yeniden canlandırılması için adım 
atıldığı söyleniyor.


İnanmak olası mı?
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ 

2026 SONUNA KADARYÜZDE 53 ARTACAK

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin 2026 yılının sonuna kadar 26 gigavat artışla yüzde 53 büyümesi bekleniyor. Bu 
büyümenin yüzde 48’inin güneş, yüzde 30'unun ise rüzgâr enerjisinden sağlanacağı öngörülüyor.





Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın “Yenilenebilir Enerji Piyasa Raporu”na göre, Türkiye’de geçen yıl devreye giren yenilenebilir 
enerji kapasitesi 2019'daki kapasitenin iki katına çıktı. Bu artışta, büyük çaplı hidroelektrik santrallerinin devreye girmesi ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan yararlanma tarihine yetiştirilmeye çalışılan yatırımların 
hızlanması etkili oldu.


 


Türkiye’de 2021-2021 döneminde devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesinin ise bugünkü seviyesine göre 26 gigavat 
artışla yüzde 53 büyüme göstereceği öngörülüyor.





Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 80'inin güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlanması beklenirken, hidroelektrik yatırımlarındaki 
büyümenin ise yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr enerjisinde ise 2022-2024 döneminde beklenen yavaşlamanın 
ardından yeniden toparlanma öngörülüyor.





Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü ise ekim sonu itibarıyla 99 bin 50 megavata ulaştı. Bu kapasitenin yüzde 53’üne 
karşılık gelen 52 bin 555 megavatını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.





Raporun başyazarlarından IEA Kıdemli Analisti Heymi Bahar, Türkiye’nin 2021-2026 döneminde Avrupa’da yenilenebilir 
enerji kapasitesini en fazla artıran 5’inci, dünyada ise 12’inci ülke olacağını dile getirdi.





Avrupa'da yenilenebilir enerji kapasite artışında Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’dan sonra Türkiye’nin yer aldığını 
belirten Bahar, “Ana senaryomuza göre Türkiye’de bu dönemde beklediğimiz 26 gigavatlık kapasite artışı daha fazla da 
olabilir. Zaten İspanya ve Hollanda ile de Türkiye’nin rakamları oldukça yakın” dedi.





Proje bazlı hidroelektrik santrali yatırımları ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerinin bu artışta önemli rol 
oynayacağını söyleyen Bahar, şunları kaydetti:


“26 gigavatın yüzde 48’ini güneş, yüzde 30’unu rüzgar, yüzde 14’ünü hidroelektrik, yüzde 7’sine yakınını biyoyakıtlar ve kalan 
kısmını jeotermal enerji yatırımları oluşturuyor. Bu dağılım dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarındaki dağılıma benzer 
şekilde gerçekleşiyor. 2021-2026 dönemindeki küresel yatırımların da yüzde 60’ını güneş, yüzde 30’unu rüzgar projelerinin 
oluşturmasını bekliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de takip etmesi en zor alan çatı güneş projeleri. Bu alandaki 
kapasite artışlarını aylık olarak takip ediyoruz. Türkiye’de çatı güneş santrali kurulumlarında hareketliliğin beklentimizden 
yüksek olduğunu gördük. Bu alandaki projeksiyonumuzun ilk güncellemesini mayıs ayında yaptık. Daha sonra 9 aylık 
verilere baktığımızda beklentimizden daha yüksek bir kapasite artışıyla karşılaştık.”
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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul 
edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, kasımda 52,0 değerini aldı ve imalatçıların faaliyet koşullarının 
son altı aydır iyileştiğine işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşmede üretimin yeniden büyümeye geçmesi etkili 
olurken, istihdamdaki artışın devam etmesi de üretimi destekledi.





İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI kasım verilerine göre, Türk lirasındaki değer kaybı ve tedarik 
zincirlerindeki aksamalar sonucu takip edilen 10 sektörün tamamında belirgin fiyat artışları gözlendi. Sektörlerin 
hemen hemen hepsinde girdi fiyatları daha hızlı artarken nihai ürün satış fiyatları enflasyonu ise tüm sektörlerde 
ivme kazandı. Hem üretim hem de yeni siparişler sektörlerin çoğunluğunda yavaşlarken, raporun olumlu 
gelişmeleri yine istihdam tarafında gerçekleşti. On Sektörün altısı personel sayılarını artırdı.





Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul 
edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Kasım 2021 
dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret 
ettiği anket sonuçlarına göre, ekimde 51,2 olarak ölçülen manşet PMI kasımda 52,0 değerini aldı ve imalatçıların 
faaliyet koşullarının son altı aydır iyileştiğine işaret etti. Ekimdeki yavaşlamanın ardından kasımda üretim hafif 
bir artış kaydetti. Faaliyet koşullarındaki iyileşmede üretimin yeniden büyümeye geçmesi etkili oldu. 
İstihdamdaki artışın devam etmesi de üretimi destekledi. Sektör son bir buçuk yıl boyunca kesintisiz bir şekilde 
yeni istihdam yarattı.


Öte yandan, yeni alınan ihracat siparişlerinde devam eden büyümeye rağmen toplam yeni siparişlerde zayıflık 
belirtileri arttı. Art arda ikinci ay yavaşlama kaydeden toplam yeni siparişlerde düşüş bildiren anket katılımcıları 
bu durumu fiyat artışlarına, elektronik parça eksikliklerine ve otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara bağladı. 
Kasımda girdi maliyetlerinin kaydettiği sert artışa bağlı olarak girdi fiyatları enflasyonu keskin bir şekilde 
hızlanarak Eylül 2018’den beri en yüksek düzeye çıktı. Anekdot temelli bilgiler, maliyetlerde görülen artışın Türk 
lirasındaki değer kaybından kaynaklandığına işaret etti. Bunun sonucunda imalatçı firmalar kendi satış fiyatlarını 
16,5 yıllık anket geçmişinin en yüksek oranında artırdı. Bu arada, ham madde temininde süregelen güçlükler ve 
nakliye konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle tedarikçilerin teslimat süreleri Nisan 2020’den beri en yüksek 
oranda arttı. Firmalar, fiyat artışlarının ve tedarik zincirlerinde devam eden aksamaların etkilerini azaltmak 
amacıyla girdi alım ve stoklarını genişletmeye yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. Bununla birlikte, yeni 
siparişlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak söz konusu kalemlerde artışlar ivme kaybetti.





İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi 
Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:


“Kasım ayında Türk imalat sektörünün genel olarak büyüme bölgesinde kaldı. Buna rağmen, kur artışının zaten 
yüksek seyreden ham madde fiyatlarını daha da artırması nedeniyle firmalar maliyet baskısını giderek daha 
fazla hissediyor. Bu durum fabrika çıkış fiyatlarında anket geçmişinin en yüksek oranlı artışına yol açarken yeni 
siparişlerin yavaşlamasına da katkı yapmış durumda. Firmalar üzerindeki bu baskının önümüzdeki aylarda 
hafifleyebilmesi için liranın istikrar kazanması önemli.”






HABER 

İSO TÜRKİYE İMALAT PMI KASIM 2021 RAPORU’ ile 

‘TÜRKİYE SEKTÖREL PMI RAPORU’ AÇIKLANDI
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HABER 

Sektörlerin Tamamında Fiyat Artışı Gözlendi





İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI kasım verilerine göre, Türk lirasındaki değer kaybı ve tedarik 
zincirlerindeki aksamalar sonucu Türkiye Sektörel PMI raporunda takip edilen 10 sektörün tamamında belirgin 
fiyat artışları gözlendi. Sektörlerin hemen hemen hepsinde girdi fiyatları daha hızlı artarken nihai ürün satış 
fiyatları enflasyonu ise tüm sektörlerde ivme kazandı. Hem üretim hem de yeni siparişler sektörlerin 
çoğunluğunda yavaşlarken, raporun olumlu gelişmeleri yine istihdam tarafında gerçekleşti.





Kasımda en yüksek girdi maliyeti artışlarının yaşandığı iki sektör sırasıyla tekstil ürünleri ile kara ve deniz taşıtları 
oldu. Maliyet enflasyonunda artış gerçekleşmeyen tek sektör olan ana metal sanayiinde dahi girdi fiyatları sert 
şekilde yükseldi. Girdi maliyetlerindeki yükselişin müşterilere yansıtılması satış fiyatlarında da hızlı artışlara yol 
açtı ve tüm sektörlerde enflasyon ivme kazandı. Satış fiyatlardaki en hızlı artış makine ve metal ürünleri 
sektöründe gerçekleşti. Fiyat baskılarındaki güçlenme, döviz kurlarındaki artış ve arz kısıtlarından kaynaklandı. 
Arz yönlü sıkıntılar, tedarikçilerin girdi teslimatlarındaki gecikmelerin artması ile daha da belirgin hale geldi. En 
uzun gecikmeler, özellikle elektronik parçalarda yaşanan küresel darboğazdan etkilenen elektrikli ve elektronik 
ürünler sektöründe yaşandı. Tüm bu zorluklar kasım ayında talep koşullarını olumsuz etkiledi. Yeni siparişler 
giyim ve deri ürünleri ile ağaç ve kağıt ürünleri olmak üzere sadece iki sektörde artış gösterdi. Yeni siparişlerdeki 
en belirgin yavaşlama kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler grubunda kaydedildi ve böylece sektörün altı aylık 
genişleme süreci sona erdi. Daha olumlu bir tablonun gözlendiği yeni ihracat siparişleri, sektörlerin yarısında 
artış gösterdi. Yeni siparişlere benzer şekilde üretim de sektörlerin çoğunluğunda yavaşladı. En keskin düşüş 
ana metal sanayi sektöründe gerçekleşti. Yeni siparişlerin büyüme kaydettiği iki sektörün yanı sıra tekstil ve gıda 
ürünlerinde de üretim artışı gözlendi.





Kasım ayında en olumlu tablo yine işgücü piyasasında ortaya çıktı. Takip edilen on sektörün altısı personel 
sayılarını artırdı. İstihdam hacminde en hızlı genişleme kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. 
İşgücü sayılarını azaltan sektörlerde düşüşler genellikle ılımlı seyretti. Bu gelişmenin istisnası olan elektrikli ve 
elektronik ürünler sektöründe istihdam kaybı belirgin gerçekleşti.
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MAKALE 

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

5 Aralık Dünya Toprak Günü Kutlu Olsun





Kişi Başı Toprak Varlığı Azalmaktadır


Dünya ve Türkiye toprakları ağırlıklı olarak 
insandan kaynaklanan yanlış kullanımdan dolayı 
yok olmaktadır. Toprağın çok daha dikkatli 
kullanılması gerekir. Çünkü gıda üretiminin 
kaynağı toprak varlığımız maalesef gün geçtikçe 
azalıyor. Türkiye, tüm dünyada toprak rezervleri 
azalan 20 ülkeden biri olarak biliniyor. 1970 
yılında kişi başına 4.400 metrekare tarım arazisi 
düşerken, bu değerin 2010 yılında 2.800-2.900 
metrekareye kadar indiği ve bugünde 2.510 
metrekareye kadar indiği görülüyor.  Dünyada da 
benzer şekilde kişi başına düşen arazi miktarı 
bugün 1.870 metrekaredir.









        Fotoğraf, Kütahya-Afyon, Ortaş, 2019.


Elimizde yeterli veri olmamasına rağmen son 
yıllarda yapılan kestirimlerde, Türkiye’de ekilen ve 
dikilen tarım alanlarının %10’u ve toplam tarım 
alanlarının ise %7’sinin kaybedildiği belirtiliyor. 
Günümüzde Türkiye topraklarının %36’sı tarım 
için kullanılıyor. Ancak var olan toprakların sadece 
%5-6’sı kadarı kaliteli ve verimli tarım toprağı. 
Ülkemizin mera alanları 1930’lu yıllarda 40 milyon 
hektar iken günümüzde 12 milyon hektara 
düşmüştür. Bu değişimin sonucu olarak 622 
milimetrelik yağış miktarının bugün 575 mm’ye, 
hatta İç Anadolu ve Güneydoğunun bazı 
bölgelerinde 200 mm’ye kadar düştüğü 
ölçülmüştür..


Toprak Bozuluyor ve Verimsizleşiyor


Tarım topraklarının azalmasının ve 
verimsizleşmesinin en önemli nedenleri ise 
doğanın ekolojik ilkelere göre yönetilmemesi 
sonucu azalan bitki örtüsü ve su yetersizliğinin 
sonucu oluşan erozyondur. Erozyon ve toprağın 
bozulması ile toprağın verimsizleşmesi 
beraberinde kırsaldan ve köyden kentlere 
başlayan göçü getirmiş, bu şekilde gelişen 
kentleşme, tarım alanlarının üretimden 
koparılmasına neden olmaktadır.



 Tarım işletmeciliğinin bilinçsizliği ve coğrafyanın 
doğal yapısından dolayı, Türkiye topraklarının 
%79’u su ve rüzgâr erozyonu tehdidi altında.


Kentlere yerleşen insanların gelir düzeyindeki 
yetersizlik ve olanaksızlıklar, kentlerin etrafındaki 
kamuya ait araziler ve meralar gecekondu şeklinde 
yerleşmelerin oluşmasına neden oldu. Kente göç 
ile gelişen yapılaşma ve sanayileşme ise tarım 
topraklarının yaklaşık %5’ini adeta işgal etmiş 
durumda. Eski adı ile DPT ve yeni adı ile Kalkınma 
Bakanlığı verilerine göre, son yıllarda tarım dışına 
çıkarılan yüksek verimli tarım alanlarının 12.000 
kilometrekareye ulaştığı tahmin edilmektedir. 
Amaç dışı kullanılan ve ekonomik değer üretmeyen 
tarım arazilerinin konut ve sanayi tesisi yapımına 
ayrılması nedeniyle tarım toprakları hızla yok 
olmuş durumdadır.


Toprak Bitiyor Hem de İnsan Eliyle, Hızlıca


Giresun’daki sel baskını sonrası caddeleri dolduran 
metrelerce çamur yığını toprağın ta kendisi. 
Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu 
ekosistemin eşsiz canlı topluluğunun koruduğu 
toprak ve barındırdığı biyoçeşitlilik yok edilince 
(tahrip olması) toprağın tutunacak kökü kalmadı. 
Hızla yağan yağmurlar çıplak bırakılan toprağa 
çarptıkça toprağı yerinden koparıp sel suları ile 
birlikte kentlerin caddelerine, denizlere ve göllere 
yığmaya başladı. 


Dünyadaki varlığı %0,01 kadar olan insanın, doğa 
üzerindeki olumsuz etkisi ile doğanın %83 kadarını 
tahrip etmeyi becerebilmiştir!


(https://www.theguardian.com/
environment/2018/may/21/human-race-just-001-
of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-
mammals-study).


Dünya’nın ve Türkiye’nin toprak varlığı belirli. Her yıl 
bu tür yağış ve diğer afetler sonrası denizlere 
taşınan toprak varlığı ciddi boyutta. Toprağın 
yerinden koparılması, gıda kaynağının ortadan 
kaybolması anlamına gelmektedir.Foto, Giresun’da 
yağış sonrası sellerin sokaklara taşıdığı çamur/
toprak

Foto, Giresun’da yağış sonrası sellerin sokaklara 


taşıdığı çamur/toprak
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TOPRAK YANLIŞ KULLANILIYOR, VERİMSİZLEŞİYOR 

VE YOK EDİLİYOR



Toprak Yanlış Kullanılıyor ve Tuzlulaşıyor


Başta Harran ovası ve Çukurova’nın 
Akdeniz’e yakın kıyılarında olmak üzere 
toprakların yanlış kullanımı konusundaki en 
büyük sorunların başında aşırı sulamanın 
neden olduğu tuzlulaşma sorunu yer 
almaktadır. Ayrıca iklim değişimlerine bağlı 
olarak kuraklık olgusu artmaktadır. Sadece 
GAP’ın sulamaya açılması ile birlikte 15 bin 
hektardan fazla tarım alanı tuzlulaşmıştır. Bu 
alanlarda ürün yetiştirmek neredeyse 
imkânsız hale gelmektedir. 


Türkiye topraklarının giderek 
verimsizleşmesinin bir başka nedeni de 
yoğun tarımsal üretim yapılan alanlarda 
kullanılan pestisit, herbisit ve suni gübrenin 
aşırı kullanımı sonucu doğal olarak gelişen 
toprak kirliliğidir. Başta düşük örtülü alçak 
tünel bitki yetiştiriciliği yapılan alanlarda 
ortamda bırakılan plastikler, toprak kirliliğine 
neden olmaktadır. Toprak kirliliğinin 
engellenmemesi durumunda gelecekte ürün 
ve gıda zinciri üzerinden toplum sağlığının 
bozulması kaçınılmaz olacaktır. Bu durum 
uzun vadede ciddi gıda güvencesi ve 
güvenliği sorunu yaratacaktır. Özellikle 
kimyasal gübre ve ilaç kullanımının artan 
oranlarda kullanımı, toplum sağlığını 
tehlikeye sokar duruma gelmiştir. Kullanılan 
kimyasallar topraktaki yararlı canlı 
topluluklarının yaşamını olumsuz etkilediği 
için bitkilerin yaşamı ve ürün kalitesi de 
doğal olarak olumsuz etkilenmektedir.





Toprak Anayasal Bir Güvenceyle Olarak 
Korunmalı


Doğal toprak yapısı ve içindeki yararlı canlı 
yaşamı, gıda güvenliğini olası tehditlerden 
koruyabilir: Türkiye’de toprak kirliliği ile ilgili 
yasal düzenlemelerin Anayasal çerçevede 
değerlendirilip düzenlenmesi gerekmektedir. 
Zaman kaybedilmeden insanlığın ve diğer 
bütün canlıların gıda kaynağı olan toprak 
envanterinin çıkarılması bu bağlamda 
oldukça önemlidir. Türkiye’nin toprak ve su 
gibi kaynaklarının korunması için Toprak-Su 
teşkilatlarının yeniden oluşturulması ile tarım 
ve sulamaya uygunluğu da belirten detaylı 
toprak haritaları yoluyla tarımın uzun erimli 
planlamasının yapılması gerekmektedir.






KİTAP DÜNYASI 

İlk Meclis - Millî Mücadele’de Anadolu





Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Millî Mücadele’nin 
başlangıcından sonuna değin Yozgat’ta, Ankara’da bulunmuş, 
Atatürk’ün Sivas’tan Ankara’ya gelişinde ise öğrencileriyle birlikte 
O’nu karşılamıştır, daha sonra lisenin tatil döneminde TBMM’nin 
açılışından başlayarak küçük bir memur kimliğiyle bu Meclis’te 
görev yaparken çok önemli politik olaylara, özellikle ilk ulusal 
hükümetin kuruluşuna tanık olmuştur. Yaklaşık altı ay İlk 
Meclis’te görev yaptıktan sonra lise öğrenimini tamamlamak için 
ayrılmış, iki yıl süren bu ayrılık döneminde Anadolu’nun türlü 
önemli merkezlerinde ve İstanbul’da Millî Mücadele’nin etkilerini 
izlemiş, Birinci ve İkinci İnönü zaferlerine Konya’da, Sakarya’yı 
Kayseri’de, Samsun’un Yunanlılarca bombardımanını Trabzon’da, 
Büyük Zafer’i ve Dokuz Eylül coşkusunu da İstanbul’da 
yaşadıktan sonra 1992’de yeniden Ankara’ya gelip İlk Meclis’teki 
görevine dönmüş, daha sonra İkinci ve Üçüncü Meclislerde 1929 
yılı başına kadar türlü görevlerde çalışıp bu meclislerce kabul 
edilen devrim yasalarının görüşülmesine ve Cumhuriyet’in 
kurulmasına tanık olmuştur.





Velidedeoğlu bu kitabında 23 Nisan 1920’den başlayarak katıldığı 
İlk Meclis’in, ilk ve son yıllardaki olayları, Meclis’in türlü yönlerini, 
kendi kişilerini anılarına, günce ve gözlemlerine, özellikle de açık 
ve gizli oturumların tutanaklarına dayanarak kendine özgü akıcı 
bir dille anlatmaktadır. Kitapta ilk ulusal hükümetin programı 
başta olmak üzere, Ulusal And (Misakı Millî) padişaha gönderilen 
yazı ve daha bir çok belge yer almakta; kitabın sonunda yazarın 
öz yaşam öyküsünün, Cumhuriyet Gazetesi’nde 1942 yılından 
günümüze kadar çıkmış olan yazılarının tam listesinin yer almış 
bulunması da yapıta ayrı bir değer katmaktadır.





İlk Meclis - Millî Mücadele’de Anadolu, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 
Cumhuriyet Kitapları, 310 Sayfa


Günlüklerde Bir Ömür 6 - Cumhuriyet Yürüyor! (1923-1926)



Cumhuriyet’in ilanıyla, Türkiye’de devrim niteliğinde yeniliklerin 
hayata geçirildiği 1923- 1926 yılları, Eyüp Durukan’ın yaşamında 
da önemli değişikliklerin gerçekleştiği bir dönem olur. Durukan, 
Kurtuluş Savaşı’ndaki cansiperane çalışmalarından dolayı 
fevkaladeden aldığı terfi ile miralaylığa yükseltilir ve cephede 
çarpışanlara mahsus kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’yla taltif 
edilir. Tecrübe ve Muayene Heyeti’nin başkanlığını asaleten ve 
Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne bağlı Harbiye Dairesi’nin 
başkanlığını vekâleten yürütür. Bu dönemde, Eyüp Bey açısından 
en önemli olaylardan biri de Türk ordusunun ihtiyacı olan silah ve 
mühimmatın temini için Sovyetler Birliği’ne tetkik seyahatine 
gönderilmesidir. Bu seyahat sonucu hazırladığı ayrıntılı rapor, 
yetkililerce çok olumlu karşılanır ve Eyüp Bey’in seçtiği silah ve 
mühimmatın hemen memlekete getirilmesine karar verilir. 
Günlüklerde Bir Ömür dizisinin bundan sonraki VII. kitabında 
görüleceği gibi, Eyüp Bey’in başkanlığında beş kişilik bir heyet 
Sovyetler Birliği’ne gönderilecek (23 Haziran 1927) ve satın 
alınan sekiz milyon küsur lira tutarındaki silah ve mühimmat beş 
vapurla Türkiye’ye getirilecektir (15 Haziran 1928). Eyüp 
Durukan’ın 50 yılda yazdığı 86 defterin 34’ünün yayına 
hazırlanmış olduğu bu kitapla, Cumhuriyet’in ilk yıllarının detaylı 
bir panoraması çiziliyor.





Eyüp Durukan, Günlüklerde Bir Ömür-VI- Cumhuriyet Yürüyor! 
(1923-1926), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 712 Sayfa
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EKONOMİDEN KISA KISA  

2022’de Kimler e-Defter Kullanmak Zorunda?





e-Defter uygulaması, firmaların yevmiye ve kebir defterlerini elektronik ortamda hazırlamaları ve bunların 
beratlarının oluşturularak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemine gönderilmesidir. Diğer bir deyişle; 
defterlerin kağıt yerine, elektronik ortamda e-Defter olarak hazırlanarak, gönderilmesidir.


2020 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan tüm firmaların, 2021 yılında zorunlu olarak e-Fatura 
uygulamasına dahil olan mükelleflerin ve 2021 yılında bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan 
mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinde e-Defter’e geçmeleri zorunludur.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve 
ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler, bu yılın Temmuz ayında (Temmuz 2021) e-Fatura 
uygulamasına geçtiler ve bu firmalar 2022 yılının Ocak ayında e-Defter uygulamasına da zorunlu olarak 
geçeceklerdir.


(Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş 
tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczaneler, Tıbbi cihaz ve malzeme 
tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Ecza depoları, Beşeri tıbbi ürün sunan ve/
veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri)


Yeni yılda e-Defter mükellefi olacak şirketlerin, öncelikle kullandıkları muhasebe programlarının e-Defter’e 
uygun olup olmadığını kontrol etmelerinin yanı sıra; özel bir entegratör ile çalışmayı planlıyorlar ise; bu 
hazırlığı da bir an önce yapmaları gereklidir.


e-Defter zorunluluğu getirildiği halde, e-Defter uygulamasına geçişini yapmayan mükellefler hakkında, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’ta belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.


İSO, Sürdürülebilirlik Yol Haritalarından Üçüncüsünü Yayınladı





İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırlamaya 
başladığı yol haritalarından üçüncüsünü yayınladı.


İstanbul Sanayi Odası (İSO), küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik 
çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği 
sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı yol haritalarını açıklamaya devam 
ediyor.


İSO’nun bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek 
katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden 
üçüncüsünü Maden, Taş ve Toprak Ürünleri Sanayi Sektörü için açıkladı.


Rehber, İSO bünyesinde faaliyet gösteren ve Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı Sanayi, Mineral 
Ürünler Sanayi, Cam ve Cam Ürünleri Sanayi ve İnşaat Amaçlı Ürünler Sanayi meslek komitelerinin 
dahil olduğu “Maden, Taş ve Toprak Ürünleri Sanayi” Grubunun gelecek dönem sürdürülebilirlik 
çalışmaları için sektöre özel yol gösterici öncelikler ve takip göstergeleri sunmak amacıyla hazırlandı.


Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Yükseldi





Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolara çıktı. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri 
açıklandı.


Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 artışla 58 milyar dolar, diğer 
sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,1 yükselişle 40,9 milyar dolar oldu.


Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylülde geçen yıl sonuna göre yüzde 5,6 azalışla 12,8 
milyar dolara geriledi.


Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,2 artarak 16 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların 
mevduatı da yüzde 14,1 yükselerek 15,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 7,9 azalışla 14,1 milyar dolara geriledi.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,9 artarak 35,4 milyar dolara yükseldi.


Yerli Malı Belgesi Sayısı Arttı





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), bu yıl kasımda onayladığı yerli malı belgesi sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 artarak 1511'e yükseldi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, yerli malı belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'ne 
göre Birlik tarafından onaylanıyor.


Buna göre, TOBB, bu yılın kasım ayında 1511 yerli malı belgesine onay verirken, bu sayı geçen yıl 
kasımda 1091 olarak kayıtlara geçmişti.


Kasımda onaylanan 1511 yerli malı belgesinin 1477'si sistemde aktif olarak bulunan belgelerden 
oluştu. Bu belgelerin 1114'ü yüksek ve orta yüksek teknoloji düzeyinde olurken, 363'ü ise orta, düşük 
ve düşük teknoloji düzeyinde yer aldı.


Bu yılın 11 ayında onaylanan yerli malı belgesi, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 4,8 artışla 15 bin 
39 oldu.


34



İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi Geriledi





İnşaat malzemeleri sanayi endeksi, ekim ayında 0,04 puanlık düşüşle 80,11 puana geriledi. 
Ekim ayında faaliyetlerde artış yaşanırken, güven ve beklentilerde yine düşüş gerçekleşti.


Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli 
olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2021 sonuçları 
açıklandı.


Ağustos ve eylül aylarında kuvvetli ve kapsamlı bir geri dönüş yaşayan Bileşik Endeks, ekim 
ayında durağanlaştı. Alt endeksler içinde Faaliyet Endeksi’nde artış yaşanırken, Güven ve 
Beklenti Endekslerinde yine düşüşler gerçekleşti. Buna bağlı olarak yükselişe ara veren İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 0,04 puan düşerek 80,11 puana indi. Bileşik 
Endeks’teki kademeli artış, yavaşlama sonrası durdu. Ekim ayında faaliyetlerde önemli ölçüde 
büyümeler yaşandı. Özellikle iç satışlar, üretim ve ihracatta yüksek artışlar gerçekleşti. Ekim 
ayında iç ve dış satışlardaki büyümeler ile cirolarda da sıçrama yaşandı.


İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde artış 
gösterdi. Ağustos ve eylül aylarındaki yüksek faaliyet seviyeleri sonrası ekim ayında bu kez 
devam eden işler ve yenileme pazarının etkisi ile faaliyetlerde hızlı bir büyüme yaşandı. 
Yüksek mevsim olması da ekim ayı faaliyetlerini olumlu etkiledi. Faaliyet Endeksi ekim ayında 
bir önceki aya göre 2,9 puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli artışlar yaşandı. Böylece 
Faaliyet Endeksi 2018 yılı mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesinde gerçekleşti.


Güven Endeksi ekim ayında da temkinli eğilimini sürdürerek eylül ayında olduğu gibi yine 
sınırlı ölçüde düştü. Güven seviyesi ekim ayında bir önceki aya göre 0,82 puan azaldı. 
Faaliyetlerdeki yüksek seviyelere ve büyümelere rağmen kalıcı güven halen tesis edilemedi.


Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı Ekimde Düştü





Türkiye’de ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 9 bin 336'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,1 düşüşle bin 499'a 
geriledi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül 
ayına kıyasla yüzde 8,3 azalarak 10 bin 185'ten 9 bin 336'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,1 düşerek 1499 oldu. Eylülde 1580 
şirket kapanmıştı.


Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 18,9 artış gösterdi.


Ekimde bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,2 ve kooperatif sayısı yüzde 3,1 azaldı. Aynı dönemde kooperatif sayısı yüzde 
6,5 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,1 arttı.


Ekimde geçen yılın aynı ayına göre, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 geriledi. Bu dönemde kapanan 
kooperatif sayısı yüzde 42,9 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 azaldı.


Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ünü limited şirketler, yüzde 12,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü 
kooperatifler oluşturdu.





Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı





Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,56, yıllık bazda ise yüzde 27,8 
arttı.


TÜİK verdilerine göre, Tarım-GFE'de (2015=100), 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
27,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,19 artış gerçekleşti.


Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde 
yüzde 0,42, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti. Bir 
önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde 
yüzde 23,23, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 28,55 artış gerçekleşti.


Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi


Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 10,20 ile tohum ve dikim materyali, 
yüzde 12,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 15,64 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın 
yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 71,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 
43,67 ile bina bakım masrafları ve yüzde 42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) 
oldu.
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“Made in Turkey”, “Made in Türkiye” Oldu





İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak “Türkiye” ibaresinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine 
yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ettiği belirtildi.


Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterildiği ifade edilen genelgede “Türkiye” 
markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edildiği vurgulandı.





Genelgede şunlar kaydedildi:


“Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde “Made in Turkey” yerine “Made in 
Türkiye” ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan 
sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında temsili hedeflenmektedir.


Bu çerçevede, ‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü 
faaliyet ve yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ vb. ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.”


Büyüme Rakamları Açıklandı





TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
7,4, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 oranında büyüdü.


Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 
arttı. Reuters anketinde beklenti yüzde 7,5 olmuştu.


GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri 
yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10,0, kamu yönetimi, 
eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. 
Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 
azaldı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı.


Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH’nin üçüncü 
çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.





TİM Başkanı Gülle: “Türk Lirası’nın Bu Kadar Değer Kaybetmesini Anlamakta Zorluk Yaşıyoruz”





TİM Başkanı İsmail Gülle, faizin üretim ve ihracat için büyük bir yük olduğuna dikkat çekerek, MB’nin faiz indirimi sonrası ekonomide yaşanan gelişmeleri, “Bir puanlık faiz 
indirimi karşısında Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorluk yaşıyoruz” şeklinde yorumladı.


Dünya gazetesinden Ayşe Kaytan Uçak'ın haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)'in ihracat özendirilmesi amacıyla 
düzenlediği “KOBİ İhracat Seferliği Eğitim Programı”, Eskişehir’de yapıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkez 
Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendirdi.


İsmail Gülle, “Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu malum. Zor koşullar ve pandemi döneminde dünyadaki ülkeler içerisinde ihracatını en çok artıran ülkeler 
içerisindeyiz. İhracatımız ülkemizin büyümesinden önemli bir etken. Bir puanlık faiz indirimi karşısında Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorluk 
yaşıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93’ler seviyesinde. İhracatımızda birkaç ay sonra belki dengeye daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli 
görüyoruz. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetin kurulduğunda ihracatımız 100 milyon dolardı. Önümüzdeki yıl hedefimiz 250 milyar 
dolar olacak. Bu kadar çalışma ve gayret bir puanlık faizin karşısında bu kadar etkilenmemelidir” yorumunu yaptı.


Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Süre Uzatıldı


Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırımların tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.


Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırım projelerinin tamamlanma tarihi, sözleşmesinin imzalandığı 
takvim yılının kasım ayının son gününden 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.


Resmi Gazete'de yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların 
desteklenmesi hakkında 2020/4 ve 2020/5 sayılı tebliğlerle, tebliğlere eklenen geçici maddelere göre, 
2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022 
olarak belirlendi. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projelerin talep edilmesi ve uygun 
görülmesi halinde, yatırımcıların kendi kaynakları ile 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki 
olarak tamamlanması öngörülüyor.


Geçici maddelere göre ayrıca, 1 Temmuz 2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal 
izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için 
yatırımcıya 60 günü aşmamak üzere süre verilecek.


Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe başvurusunun 
reddedilmesi gerekçeleri arasında yer alan "kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon için 
hibe başvurusunda" sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesislerine 
muafiyet getiren kriter, sadece çelik siloları kapsayacak şekilde daraltıldı.
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Enflasyon Rakamları Açıklandı





TÜİK'in kasım ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Aylık bazda yüzde 3,51 artan 
TÜFE, yıllık yüzde 21,31 seviyesine çıktı. Böylece yıllık enflasyonda Kasım 2018'den bu yana en yüksek 
seviye görüldü. Yurtiçi üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 55'e ulaştı.


Kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından özellikle merakla beklenen kasım ayı enflasyonu beklentilerin 
üzerinde artış gösterdi.


TÜİK verilerine göre; kasım ayında tüketici fiyatları (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti, yıllık 
enflasyon yüzde 21,31 seviyesine ulaştı.


Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi.


Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.


Kasımda aylık bazda yüzde 9,99 artan üretici fiyatları, yıllık yüzde 54,6 artış gösterdi. Yıllık üretici fiyatları 
2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.



Kavcıoğlu: “Bankacılık Sektörü Güçlü, Herhangi Bir Sıkıntı Yok”





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Kavcıoğlu, “Herhangi bir problem, sıkıntı 
yok. Bu toplantılar daha önceden de yaptığımız planlı toplantılar. Olağanüstü bir toplantı değil. Banka genel 
müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı 
bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü 
bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor” 
dedi.


Dış Ticaret Açığı 5,3 Milyar Dolar





Kasımda 21 milyar 468 milyon dolarlık ihracat rekoruna karşılık aylık dış ticaret açığı 272 milyon dolar 
artarak 5.3 milyar dolara ulaştı.


Kur hareketliliğine bağlı olarak, dış ticaret dengesindeki kümülatif iyileşme sürüyor. Kasım ayında ihracat  
yüzde 33.4 artarak 21 milyar 468 milyon dolarla, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 
Ancak aynı dönemde ithalat da yüzde 26.7 artınca, ihracat rekoruna karşılık aylık dış ticaret açığı 272 
milyon dolar artarak 5.3 milyar dolara ulaştı.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 
Bakan Muş, 21 milyar 468 milyon dolarla aylık bazda en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldığını söyledi. 
Ocak-Kasım döneminde 203.1 milyar dolar olan ihracatın yıllık bazda ise 221 milyar doları geçtiğini dile 
getiren Muş, pandemi öncesi ihracat seviyesinin üzerine çıkıldığını söyledi.


Kasım ayında ihracatta rekor kırılmasına rağmen,  ithalatın yüzde 22.9 artması, aylık bazda dış ticaret 
açığının geçen yıla göre 272 milyon dolar artarak 5 milyar 326 milyon dolara çıkmasına yol açtı. Ocak-
Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 13.55 azalarak 39 milyar 186 milyon dolara indi. Bakan Muş, 
enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 101.2 olduğunu belirtirken, aylık bazdaki karşılama 
oranının ise yüzde 76.1’den yüzde 80.1’e yükseldiğini söyledi.

Elektrik Tüketimi Kasımda Yüzde 5,55 Arttı





Türkiye'nin elektrik tüketimi, 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 
535 milyon 249 bin kilovatsaat oldu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik 
tüketimi 950 milyon 607 bin kilovatsaatle 25 Kasım'da, en düşük tüketim ise 754 milyon 12 bin 
kilovatsaatle 7 Kasım'da gerçekleşti.


Elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 535 milyon 249 bin 
kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 4,36 artarak 26 milyar 591 milyon 724 bin kilovatsaat oldu.


Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 11,65'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 32,37'si doğal gaz 
santrallerinden, yüzde 16,35'i ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.


Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,79, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 20,63 olarak kayıtlara 
geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.
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