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Corona virüsü salgını bütün 
dünyada ekonomiyi olumsuz 
etkiliyor. Türk ekonomisinde de 
durum benzer. Türkiye’de de ilk 
corona virüsü vakasının resmi 
olarak açıklandığı 11 Mart’tan bu 
yana geçen 1 ayda, ekonomik 
faaliyet ciddi düzeyde yavaşlarken, 
önemli ekonomik göstergelerde 
sert hareketler gözlendi.

İşte son bir ayda, Türkiye ekon-
omisindeki önemli göstergelerden 
bazılarında yaşanan değişimler…

1- DOLAR 6,80’E YÜKSELDİ

10 Mart’ta 6,15 seviyesinde 
olan dolar/TL kuru, bugün itibarıyla 
6,70 seviyelerinde hareket ediyor. 
Geçen hafta 6,80’e kadar yük-
selen kur, Ankara’nın artan döviz 
ihtiyacını karşılamak üzere ABD 
başta olmak üzere yurt dışından TL 
karşılığı döviz takası (swap) yapma 
girişimlerinde bulunduğu yönündeki 
haberlerle birlikte kısmen geriledi.

10 Mart’ta 6,94 TL olan Euro/TL 
de, bugün itibarıyla 7,33 seviyeler-
inde bulunuyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş, 
ithal girdi maliyetlerini artırması 
ve yüksek döviz borç yükünü 
ağırlaştırması nedeniyle Türkiye 
ekonomisini zorluyor.

2- BORSADA ÖNCE HIZLI 
DÜŞÜŞ, SONRA TOPARLANMA

Salgın, tüm dünyada olduğu 
gibi Borsa İstanbul’da BIST 100 
endeksinde de sert dalgalanma-
lara neden oluyor. 10 Mart’ta 101 
bin seviyelerinde olan BIST 100 
endeksi, 23 Mart’ta 84 bin se-
viyelerine kadar geriledikten sonra 
dün 96 bin puan üzerinde kapandı.

Ekonomik faaliyetteki sert 
yavaşlamanın şirket gelirlerinde 
büyük düşüşe neden olacak olması 
nedeniyle gerileyen hisse senetleri, 
hükümetlerin açıkladığı mali ve 
finansal teşvik paketleriyle tüm 
dünyada kısmi toparlanma yaşadı.

Özellikle ABD Merkez 
Bankası’nın (Fed) para musluklarını 
görülmemiş düzeyde açması, 
küresel ölçekte hisse sen-
edi piyasalarında bu hafta sert 

yükselişlere neden oldu. An-
cak uzmanlar, salgın nedeni-
yle önümüzdeki süreçte tekrar 
sert düşüşler de görülebileceği 
uyarılarında bulunuyor.

3- MERKEZ’İN REZERVİ BİR 
AYDA 18,3 MİLYAR DOLAR 
AZALDI

Dolar/TL kurundaki yükselişe 
paralel olarak, kamu bankaları 
kurdaki yükselişi sınırlamak için 
döviz satışı yaptı. Bu süreçte ise 
Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv-
lerinde düşüş kaydedildi.

6 Mart’ta 106,8 milyar dolar 
olan TCMB’nin brüt rezervi, 9 
Nisan’da 88,5 milyar dolara ka-
dar geriledi. Bu rakamın 31 milyar 
doları altın, 57 milyar doları döviz 
rezervinden oluşuyor.

6 Mart’ta 37,1 milyar dolar olan 
TCMB’nin net rezervleri de (brüt 
rezervlerden bankaların TCMB’de 
zorunlu karşılık olarak tuttuğu 
dövizler çıkarıldığında elde edili-
yor), 3 Nisan’da 27,1 milyar dolara 
geriledi. Sadece 27 Mart-3 Nisan 
haftasındaki gerileme 5,4 milyar 
dolara ulaştı.

CORONA SALGINI ETKİSİNDE 
EKONOMİDE 1 AYLIK PERFORMANS 
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4- ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ

Kriz dönemlerinde yatırımcılar 
açısından “güvenli liman” olarak 
görülen altın, son bir ayda sert 
dalgalanmalar yaşasa da yine 
yatırımcısına kazandırdı.

Uluslararası spot piyasada bir 
ons altının dolar cinsinden fiyatı, 10 
Mart’ta 1649 dolarken, 11 Nisan’da 
1697 dolara yükseldi.

Hem altının dolar cinsinden 
fiyatının artması hem de doların TL 
karşısında değer kazanmasıyla, 
gram altın fiyatı da 10 Mart’ta 326 TL 
iken dün itibarıyla 363 TL’ye kadar 
yükseldi.

5- KARTLA HARCAMALARDA 
BÜYÜK DÜŞÜŞ

Alınan karantina önlemleri 
kapsamında milyonlarca yurttaş 
evlere kapanırken, tüketim 
harcamalarında da sert düşüş 
görüldü. TCMB verilerine göre, 
28 Şubat-6 Mart döneminde 20,6 
milyar TL olan banka ve kredi kartıyla 
yapılan toplam harcama tutarı, 27 
Mart-3 Nisan döneminde yüzde 
31,6’lık düşüşle 14,1 milyar TL’ye 
geriledi.

Bu süreçte sadece market 
harcamaları arttı. 28 Şubat-6 Mart 
döneminde 3,7 milyar TL olan kartla 
yapılan toplam market ve alışveriş 
merkezi harcamaları, 27 Mart-3 
Nisan döneminde 4,1 milyar TL oldu. 
Karantinanın ilk haftasında 13-20 
Mart döneminde ise vatandaşların 
marketlere hücum etmesiyle market 

harcamaları 5,3 milyar TL ile tarihi 
rekor kırmıştı.

6- KAYITLI İŞSİZ 223 BİN KİŞİ 
ARTTI

Salgının etkili olduğu Mart ayında 
İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki 
aya göre 223 bin 323 kişi birden 
artarak 3 milyon 675 bine yükseldi.

7- MERKEZ’İN FAİZİ DÜŞERKEN, 
KREDİ FAİZLERİ YÜKSELDİ

TCMB, politika faizini 17 Mart’ta 
100 baz puan düşürerek yüzde 9,75 
seviyesine çekti ancak bankaların 
kredi faizleri son bir ayda yükseldi.

Bankaların ortalama ihtiyaç kredisi 
faizleri 6 Mart-3 Nisan döneminde 
1,6 puanlık artışla yüzde 14,50’den 
yüzde 16,10’a yükseldi. Üstelik bu 
ortalama rakam, kamu bankalarının 
salgın nedeniyle başlattığı özel 
kampanyalardaki düşük oranlar da 
dikkate alınarak hesaplanıyor.

8- İHRACAT YÜZDE 17,8 
GERİLEDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 
Mart ayında ihracat, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 17,8 düşüşle 
13 milyar 426 milyon dolara geriledi. 
Mart’ta ithalat yüzde 3,13 artarak 18 
milyar 821 milyon dolara yükselirken, 
dış ticaret açığı yüzde 181,8 artışla 
5,4 milyar dolara sıçradı. Petrol 
fiyatlarındaki düşüşle Türkiye’nin 
toplam enerji ithalatı Mart’ta yüzde 
27 azalarak 2,7 milyar dolara ger-
iledi. Salgın nedeniyle ihracatta en 
büyük kayıp yüzde 44 ile Irak’ta 

yaşandı. Otomotiv ihracatı da yüzde 
31 azaldı.

9- HAZİNE’DEN BİR AYDA 40,4 
MİLYAR TL’LİK AÇIK

Şubat’ta 8,7 milyar TL olan 
Hazine’nin aylık nakit açığı, Mart’ta 
40 milyar 445 milyon TL ile rekor 
kırdı. Bundan önceki en yüksek aylık 
nakit açığı, 36,8 milyar TL ile Aralık 
2019’da verilmişti. Şubat’ta 87,3 mil-
yar TL olan Hazine’nin toplam geliri, 
Mart’ta 53,9 milyar TL ile son iki yılın 
en düşük seviyesine geriledi.

10- BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Salgın döneminde petrol 
fiyatlarında büyük düşüş oldu. 1 
Ocak’ta 66 dolar, 10 Mart’ta 37 
dolar olan Brent tipi ham petrolün 
varil fiyatı, bir ara 22 dolara kadar 
geriledikten sonra petrol üreticisi 
ülkelerin arz kesintisi konusunda 
anlaşmalarıyla yükselse de bugün 
itibarıyla 31 dolar seviyesinde bulu-
nuyor.

1 Ocak’ta 6,98 TL olan 
İstanbul’da bir litre benzin fiyatı, 10 
Mart’ta 6,57 TL’ye, 3 Nisan’da ise 
4,92 TL’ye kadar geriledi. Dolar ku-
runda ve petrol fiyatındaki yükselişle 
benzinin litre fiyatı biraz arttı ve 
bugün itibarıyla 5,10 TL seviyeler-
inde.
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Covid-19 virüsünün ekonomik 
yaşamda yarattığı en ciddi tehdidin 
gelir-harcama zincirinin kopması ve 
bunun sonucunda üretimin durması 
olduğunu görüyoruz. Bu zincirin 
kopmasının ne demek olduğunu bir 
örnekle anlatmaya çalışayım:

Geceleri 300 kişi ağırlayan ve 50 
kişi çalıştıran bir restoran düşünün. 
Bu restoran Covid-19 nedeniyle 
kapandığında neler olur? İlk ay büyük 
olasılıkla çalışanlarını işten çıkarmaz, 
ücretlerini verir, kirayı da öder. Ama 
kapalı olduğu için mal alımını dur-
durur. Bu restorana et, balık, sebze, 
salata malzemesi, meyve, ekmek, 
yağ, peynir, içki, alkolsüz içecek, su, 
çay, kahve, tatlı malzemesi, temizlik 
malzemesi satanlar satamaz olurlar. 
Restoranın elektrik, doğalgaz gibi 
tüketimi düşer. İkinci ay da kapalı 
kalırsa büyük olasılıkla çalışanlarının 
yarısını işten çıkarır. İşsiz kalan 25 
kişinin harcamaları düşer. Talep o 
kadar azalır. Onun dışında ilk ay 
olanlar aynen tekrarlanır, kira öden-
emeyebilir. Restoran üçüncü ay da 
kapalı kalırsa kalan 25 çalışanı da 
işten çıkarır. Talepte 25 kişinin daha 
az harcamasının yarattığı düşüş olur. 
Onun dışındakilerde ikinci ay olanlar 
aynen tekrarlanır. Bu kez restoran 
sahibi de birikimlerinin sonuna 
yaklaşınca onun da harcaması düşer. 
Bu süre uzarsa büyük olasılıkla 
restoranın geri dönüşü, yeniden 
açılması imkânı da kaybolur. Sonuçta 
bu işletme ekonomiden çekilmiş olur. 
Çekilen sadece o olmaz. Eğer yerine 

aynı çapta bir başkası açılmazsa bu 
restoranın yarattığı yukarıda değinilen 
ekonomi de yok olur. Çünkü ekono-
mide birinin harcaması bir başkasının 
geliri, onun harcaması da bir 
başkasının geliridir.

Buraya basitleştirmek amacıyla 
bir restoranı ele alarak açıkladığım 
örnek olayı ülke çapında binlerce 
restoran, kafe, mağaza, dük-
kân, AVM için düşünün. Bütün o 
iş yerlerine mal satanların mallarını 
satamadığını, satışlar düştüğü için 
onların da önce çalışanlarını işten 
çıkarmaya başladığını sonra da 
işlerini tasfiyeye girdiğini düşünün. 
İşte gelir – harcama zincirinin 
kopması böyle bir şeydir. Bu so-
run bir ayda çözülürse söz konusu 
iş yerleri arasında az sayıda batış 
olur. Sorunun çözülmesi iki aya 
yayılırsa batan sayısı artar. Süre daha 
da uzarsa iş yerlerinin önemli bir 
bölümünü kaybederiz.

Bu aşamada olayın çözümü için 
devletin gelirini kaybedenlere vergi 
gelirlerini ve diğer gelirlerini kulla-
narak gelir enjeksiyonu yapması 
gerekir. Eğer bütçe açık veriyorsa 
o zaman borçlanmaya gidilir. Eğer 
borçlanma imkânı yoksa o zaman 
merkez bankasının yedek akçesi 
kullanılır. Eğer o da kullanılmışsa 
o zaman para basılır. Bir yandan 
da döviz ihtiyacını karşılamak 
için bu dönemde dış borçlanma 
zor olacağına göre IMF’den hızlı 
kredi desteği istenir. Bu destekler 
sağlanarak kapalı kaldığı için 
çalışanlarını çıkarmak aşamasına 
gelen iş yerlerinde bu çalışanların 
ücretleri devletçe ödenmek suretiyle 
işten çıkarılmaları önlenebilir. Söz 
konusu iş yerlerinin doğal gaz, su, 
elektrik, kira, emlak vergisi, sigorta 
gibi sabit giderleri devletçe ödenerek 

bu iş yerlerinin kapanmaları önlene-
bilir. Tarım kesiminde çiftçilerin bütün 
kredi borçlarından bu döneme isabet 
edenler devletçe üstlenilir ve çiftçiye 
üretime devam etmesi için ek maddi 
destek verilir. Bunlar yapılmazsa 
üretim elden gider, devlet de vergi 
toplayamaz duruma düşer. Bazıları 
bu tür desteklere değinirken yalnızca 
çalışanlardan söz ediyor ve iş verene 
değinmiyor. Oysa yukarıdaki restoran 
örneğinde olduğu gibi o iş yerleri 
olmazsa çalışanların çalışacağı ve 
gelir elde edeceği yer olmaz. O ned-
enle desteğin iki taraflı olması çok 
önemli.

Alman toplumunun en büyük 
ekonomik travması, Birinci Dünya 
Savaşından sonra para basarak 
yaşadıkları hiper enflasyon-
dur. Almanya, bugün bu krizden 
çıkabilmek için bağlı oldukları Avrupa 
Merkez Bankasının trilyonlarca Euro 
basmasını destekliyorsa oturup iki 
kez düşünmek gerekir.

GELİR-HARCAMA ZİNCİRİ KOPARSA
DR. MAHFİ EĞİLMEZ
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Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) “COVID-
19’un Tüketici Harcamalarına 
Etkisi” üzerine yaptığı ikinci 
araştırmanın sonuçlarına göre 3 Ni-
san haftasında tüketim harcamaları 
13 Mart haftasına göre yüzde 34 
azaldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) “COVID-
19’un Tüketici Harcamalarına 
Etkisi” üzerine yaptığı araştırmanın 
ikincisini yayımladı. Buna göre 3 Ni-
san haftasında tüketim harcamaları 
13 Mart haftasına göre yüzde 34 
azaldı. En yüksek düşüş ise koro-
navirüs salgınıyla ilk kapatılan içkili 
yerlerde yüzde 93 kayıpla yaşandı.

Koronavirüs salgınının tüketici 
harcamaları açısından yarattığı 
etkiyi takip edebilmek amacıyla, 
Merkez Bankası Banka Kartı ve 
Kredi Kartı Harcama Tutarları 
verisi inceleyen TEPAV, harcama 
kalemlerine göre tüketicilerin 
haftalık ve aylık banka kartı/kredi 
kartı harcaması ve haftalık/yıllık 
değişimleri ele alıyor. TEPAV veriler-
ine göre 3 Nisan haftasında banka 
kartı ve kredi kartı kullanılarak 
14.1 milyar TL tutarında harcama 
yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla 
harcama tutarı 626 milyon TL yani 
yüzde 5 arttı. İşlem adedi ise yüzde 
3 azalarak 80 milyona geriledi.

ALIŞVERİŞİN YÜZDE 27’Sİ 
İNTERNETTEN OLDU

Alışveriş yöntemi bakımından 
incelendiğinde 3 Nisan haftasında 
yapılan toplam harcamaların 3.8 
milyar TL’si (yüzde 27) internet 
üzerinden, 898 milyon TL’si (yüzde 
6) mektupla/telefonla yapıldı. Ayrıca 
toplam harcamaların yüzde 3’ünü 
(355 milyon TL) gümrük vergisi 
ödemeleri oluşturdu. Bir önceki 
haftaya kıyasla 3 Nisan haftasında 
internet üzerinden yapılan 
alışverişler yüzde 24, mektupla/
telefonla yapılan alışverişler yüzde 
7, gümrük vergisi ödemeleri yüzde 
16 arttı.

İlk koronavirüs vakasının 
görüldüğü 13 Mart haftasında 
panik tüketim nedeniyle harcamalar 
artmış, 20 Mart haftasında zorunlu 
tüketim harcamalarına yönelim 
görülmüş ve 27 Mart haftasında bir 
önceki haftaya kıyasla tüm harca-
ma kalemlerinde azalma olmuştu. 
3 Nisan haftasında ise bazı harca-
ma kalemlerinde hareketlilik görül-
dü. Online eğitime geçiş ile 13 Mart 
haftasında artış gösteren ve daha 
sonrasında azalan elektrik-elek-
tronik eşya, bilgisayar harcamaları, 
3 Nisan haftasında tekrar arttı. 

Bir önceki haftaya kıyasla 3 Ni-
san haftasında yüzde 9 artan 
elektrik-elektronik eşya, bilgisayar 
harcamaları 13 Mart haftasından 
bu yana ise yüzde 11 azalmış oldu. 
Eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri 
harcamaları ise 3 Nisan haftasında 
bir önceki haftaya kıyasla yüzde 14 
arttı.

Ancak bu artış, 13 Mart 
haftasına kıyasla yüzde 46 
düşüşün önüne geçemedi. Tel-
ekomünikasyon harcamaları ise 
paralel olarak bir önceki haftaya 
kıyasla 3 Nisan haftasında yüzde 
4 arttı. Böylece 3 Nisan haftasında 
eğitime yönelik harcamalara yöne-
lim olduğu görüldü.

HAVAYOLLARI HARCAMASI 
YÜZDE 86 AZALDI

Turizm ve eğlenceye yönelik 
harcamalar; havayolları, seyahat 
acenteleri/taşımacılık, konaklama 
ve kumarhane/içkili yerlerde yapılan 
harcamalar düşüşünü sürdürdü. 13 
Mart haftasına göre kıyaslandığında 
3 Nisan haftasında, kumarhane/
içkili yerlerde yapılan harcamalar 
yüzde 93, havayolları harcaması 
yüzde 86, konaklama harcaması 
yüzde 79, seyahat acenteleri/
taşımacılık harcaması yüzde 67 
azalmış oldu.

Yemek, giyim ve aksesuar, 
mobilya ve dekorasyon harcamaları 
13 Mart haftasına kıyasla 3 Nisan 
haftasında sırasıyla yüzde 82, 
yüzde 77 ve yüzde 46 azaldı. Bir 
önceki haftaya kıyasla ise 3 Ni-
san haftasında yemek harcaması 
(yüzde 7), mobilya ve dekorasyon 
harcaması (yüzde 2) azalırken, 
giyim ve aksesuar harcaması sınırlı 
bir artış (yüzde 1) gösterdi.

TEPAV’DAN “COVID-19’UN TÜKETİCİ 
HARCAMALARINA ETKİSİ” ANKETİ
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Dezenfektan, koruyucu elbise, gö-
zlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli 
üretenlere KOSGEB’den 6 milyon liraya 
kadar destek verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yeni tip koronavirüs KOVİD-
19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü 
koruma paketini açıkladı.

KOSGEB aracılığıyla dezenfek-
tan, koruyucu elbise, koruyucu gö-
zlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli 
üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye 
kadar destek vereceklerini ifade eden 
Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 
ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 
4 ay ek süre vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
açıklanan ve KOVID-19 salgınının et-
kilerini azaltmak için 100 milyar liralık bir 
kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketinin ardından reel sek-
töre destek olmak amacıyla bakanlıklar 
da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını 
yürütüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
talebi üzerine Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu, KOVİD-19 nedeniyle ar-
tan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının 
yerli üretim ile karşılaması için benzine 
yüzde 3 oranında etanol karıştırma 
zorunluluğunun 3 aylığına askıya almıştı.

3 Ayaklı Plan

Bakanlık, dünyayı sarsan KOVİD-19 
salgınına karşı yeni bir çalışma başlattı. 
Bakanlığın ilgili kuruluşu olan KOSGEB 
vasıtasıyla üçayaklı bir planı devreye 
soktu.

Planını detaylarını anlatan Bakan 
Varank, “KOSGEB’in TEKNOYATIRIM 
Destek Programı kapsamında ürün lis-
temize yeni ürünler ilave ettik.

Dezenfektan, koruyucu elbise, 
koruyucu gözlük, maske ve eldiven 
gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten 
işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOY-
ATIRIM Destek Programından fayda-
lanabilecek. Salgın riskinin ortadan 
kalktığı resmi makamlar tarafından 
duyurulana kadar bu programdan ya-
rarlanabilecekler.” dedi.

Varank, işletmelerin bu ürünlerle 
ilgili projelerini hazırlayacaklarını belir-
terek, “Bu projelere, 6 milyon TL’ye ka-
dar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 
200 bin TL’si geri ödemeli olacak” diye 
konuştu.

“Üreticilerle Görüştük”

Piyasalardaki tüm gelişmeleri 
yakından izlediklerini kaydeden Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, “KOVİD-19’un tüm dün-
yaya yayılmasının ardından listeye 
eklediğimiz ürünlerde doğal olarak bir 
talep oluştu. Talebi karşılamak için üret-
icilerle yani işletmelerle ve KOBİ’lerle 
temasa geçtik.

Vereceğimiz desteklerle bu ürün-
lerdeki artan talebin karşılanmasına katkı 
sağlayacağız. Malesef bazı fırsatçıların 
ortaya çıkardığı spekülasyonların da 
önüne geçeceğiz.” dedi.

Başvurular Başlıyor

Varank, başvuruları almaya 
başladıklarını söyleyerek, “Olağanüstü 
bir süreçten geçtiğimizi şu dönemde, 
KOSGEB kurulları normalden daha hızlı 
bir şekilde karar alıp, desteklenecek 
projeleri kısa zamanda belirleyecek. 
Ödemeler de ivedilikle yapılacak.” diye 
konuştu.

30 Haziran’a Kadarki Borçlar

Paketin ikinci ayağını KOS-
GEB alacaklarının ertelenmesinin 
oluşturduğunu vurgulayan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
“KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği 
destekler kapsamında 30 Haziran 
2020’ye kadar olan alacaklarını ertel-
edik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haz-
iran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e 
yapması gereken ödemelerini 3 ay ötel-
edik.” dedi.

SAĞLIKTA YERLİ ÜRETİME 
6 MİLYON LİRA DESTEK
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Vade Sayısı Değişmeyecek

Varank, işletmelerin geri 
ödeyecekleri taksitlerin tamamının 
ötelendiğinin altını çizerek, “Vade sayısı 
değişmeyecek. Herhangi bir yasal 
faiz de alınmayacak. Bu karardan, 
daha önce KOSGEB alacaklarının 
ertelenmesi kararlarından yararlanan 
KOBİ’lerimiz de faydalanabilecek.” 
diye konuştu.

Projeler Kesintiye Uğramayacak

KOSGEB’in çeşitli programları 
aracılığıyla proje bazlı destekler 
sunduğunu, bunun yanı sıra 
girişimcileri desteklediğini kaydeden 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “Proje süresi yükümlülüklerini 
ya da girişimcilik programı yükümlül-
üklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında 
yerine getirmesi gereken işletmelere, 
4 aya kadar ek zaman vereceğiz. 
Böylece projeler kesintiye uğramamış 
olacak.” dedi.

Kurul Kararına Gerek Yok

Varank, işletmelerin ek süre 
talebinde bulunmaları gerektiğinin 
altını çizerek, “Karar sürecini 
hızlandırdık, yeni bir kurul kararına 
gerek duyulmaksızın talep eden 
KOBİ’lerimize gerektiği anda süre 
uzatımını hemen sağlayacağız” diye 
konuştu.

Tüm Enstrümanları Kullanacağız

KOVİD-19 salgınının etkilerinin 
ortadan kalktığına ilişkin resmi makam-
lardan yapılacak açıklamaya kadar bu 
hakkın kullanılabileceğini vurgulayan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, şöyle devam etti:

KOVİD-19 salgın riskine karşı 
ilk reaksiyon gösteren ülkelerden 
biriyiz. Bakanlık olarak virüs, Çin 
sınırlarındayken alacağımız önlem-
leri masaya yatırmaya başladık. 
İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan 
bu salgından elbette etkileniyorlar. 
KOBİ’lerimizi korumak için yapılması 
gerekenleri biliyoruz, bunları da uygu-
lamaya başladık.

Bu süreçte ve dünyada bu salgının 
etkileri ortadan kalktıktan sonra üretim-
de sürekliliği sağlamak için elimizdeki 
tüm enstrümanları kullanmaya devam 
edeceğiz.

 Topyekun Mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini 
açıkladığını hatırlatan Bakan Varank, 
“KOVİD-19’a karşı, kamu, özel sektör, 
üniversiteler topyekun bir mücadele 
veriyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz 
günün 24 saati mesai yaparak, 
virüsü kontrol altına alma gayretinde. 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm 
bakanlıklarımız büyük bir çaba içer-
isinde.” dedi.

Ortak Akıl

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, vatandaşların, resmi 
açıklamaları dikkate almasının önemine 
değinerek, şöyle devam etti: Hepi-
mizin alacağı en iyi tedbir, kendimizi 
korumaktır. Bunun için gerekmedikçe, 
zaruri bir hal olmadıkça evlerim-
izden çıkmayalım. Sosyal mesafeyi 
koruyalım.

Özellikle sosyal medyadaki spekül-
atif açıklamalara itibar etmeyelim.

Ortak akılla hareket ettiğimizde her 
türlü engeli kolayca aşacağımız aşikar, 
bu inancımızı diri tutalım.
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Corona virüsü salgını, Mart’ta 
ihracatta da tarihi düşüşe neden oldu. 
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Mart 
ayında ihracat, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 17,8 düşüşle 13 
milyar 426 milyon dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle 
Türkiye’nin toplam enerji ithalatı 
Mart’ta yüzde 27 azalarak 2,7 mil-
yar dolara geriledi. Salgın nedeniyle 
ihracatta en büyük kayıp yüzde 44 ile 
Irak’ta yaşandı. Otomotiv ihracatı da 
yüzde 31 azaldı.

OCAK-MART DÖNEMİNDE 
İHRACAT YÜZDE 3,93 AZALDI

2020 yılının Ocak-Mart döneminde 
ihracat yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar 
dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, 
“Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal 
hem de ekonomik anlamda çok büyük 
oranda olumsuz etkileyen Covid-19 
salgını nedeniyle başta komşu ülkeler-
imiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina 
önlemleri ve AB ülkelerinde görülen 
pazar ve talep daralmaları Mart ayı 
ihracatımızda görülen düşüşün ana 
nedeni olmuştur” denildi.

2020 yılının Ocak-Mart döneminde 

ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolara 
düştü.

Mart’ta ithalat yüzde 3,13 artarak 
18 milyar 821 milyon dolara yükselirk-
en, dış ticaret açığı yüzde 181,8 artışla 
5,4 milyar dolara sıçradı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 
Türkiye’nin toplam ihracatı Mart’ta 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
17,8 düşüşle 13 milyar 426 milyon 
dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat 
ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 
milyon dolara yükseldi.

MART’TA DIŞ TİCARET AÇIĞI 5,4 
MİLYAR DOLARA SIÇRADI

Mart ayında dış ticaret açığı geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 181,8 artışla 
5 milyar 395 milyon dolara sıçradı. 
Bu dönemde dış ticaret hacmi ise bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 
azalarak 32 milyar 247 milyon dolar 
oldu.

Mart’ta ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 71,3; Ocak-Mart döne-
minde yüzde 76,9 olarak gerçekleşti.

OTOMOTİVDE SERT DÜŞÜŞ

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ih-
racat Mart ayında yüzde 31,19 azalışla 

1 milyar 741 milyon dolara geriledi.
Bu dönemde en fazla ihracat 

yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD 
ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç 
sırayı Almanya, ABD ve Çin aldı.

Salgın nedeniyle bir önceki yılın 
aynı dönemine göre değer bazında 
Mart ayında ihracatta en fazla düşüş 
gösteren ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, 
Almanya ve Fransa oldu. Bu ülkelerin 
toplam ihracat içindeki payı 2019 yılı 
Mart ayında yüzde 29,50 iken, 2020 
yılı Mart ayında 4,8 puan düşerek 
yüzde 24,68’e geriledi.

Benzer şekilde Mart ayında Avrupa 
Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
22,26 azalışla 6 milyar 205 milyon 
dolar oldu.

Mart’ta ihracatta en büyük düşüşle 
yüzde 44,6 ile Irak, yüzde 38,8 ile 
İtalya ve yüzde 37,9 ile İspanya’da 
gerçekleşti.

ENERJİ İTHALATI DÜŞTÜ

Ekonomideki yavaşlama ve petrol 
fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Mart’ta 
Türkiye’nin toplam enerji ithalatı 
yüzde 27 azalışla 3 milyar 774 milyon 
dolardan 2 milyar 741 milyon dolara 
geriledi.

MART’TA İHRACAT YÜZDE 17,8 AZALDI
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, “Ayrışma ve huzursuzluk 
doğuracak tutum ve uygulamalardan 
özenle kaçınılmalıdır. İstisnasız tüm 
imalat sanayi sektörleri mücbir sebep 
kapsamına alınmalıdır” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, 
COVID-19 salgını nedeniyle mart 
ve nisan ayları olağan toplantısını 
birleştirerek elektronik ortamda video 
konferans yöntemi ile gerçekleştirdi. 
Açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yaptığı 
toplantıda, Meclis üyelerinin yoğun 
katılımı ile Covid-19’un Türkiye sanayi-
sine etkileri tartışıldı.

“GÜN, KARAMSARLIK GÜNÜ 
DEĞİLDİR”

Konuşmasında çok zorlu ve 
eşine az rastlanan bir süreçten geç-
tiklerinin altını çizen İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, bu dönemde fedakarlıklar ve 
beklentilerin eşit dağıtılması gerektiğini, 
bu gerçekleştiği takdirde toplumun bir 
savaşı andıran sıkıntılarla dolu mü-

cadelede motive olduğuna ve gönül 
rahatlığıyla çaba sergilediğine dikkat 
çekti.

Bahçıvan “Gün, karamsarlık günü 
değildir. Bu zorlu dönemi de hep birlik-
te dayanışma halinde aşacağız. Tedbiri 
elden bırakmadan, umudu koruyarak, 
omuz omuza vererek, paylaşarak, 
yaşama sarılarak yolumuza devam 
etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“MESLEK KOMİTELERİNİN 
GÖRÜŞ VE SORUNLARINI ELE 
ALDIK”

Geçen pazartesi gününden bu 
yana elektronik ortamda meslek 
komitelerinin görüş ve sorunlarını ele 
aldıklarını belirten İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahçıvan, özellikle iki konunun 
öne çıktığını, bunlardan en önemlisinin 
Covid-19 ile mücadeleye yönelik 
ekonomik destekler kapsamında 24 
Mart tarihinde yürürlüğe giren Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 
mücbir sebebin sektörel anlamda 
dağılımı olduğuna dikkat çekti. 

İSO Başkanı Bahçıvan, şöyle 
konuştu:

“NACE ÜZERİNDEN AYRIMCILIK 
LÜKSÜ YOK”

“Şu anda sanayi tabanımızı en çok 
olumsuz etkileyen konu mücbir sebe-
bin sektörel anlamda dağılımı. Sek-
törler arasında mücbir sebep konu-
sunda NACE’ye göre ayrımlar yapmak 
fedakârlık ve beklentilerin eşit dağılımı 
anlayışına uymuyor. Dünya genelinde 
hükümetler ekonomik destek paketler-
ini herkesi eşit destekleyecek şekilde 
kurguluyor. Türk sanayisinin bu zorlu 
günlerde, NACE üzerinden ayrımcılık 
gibi bir lüksü yok. Birbiriyle ilişkisi olan, 
iç içe girmiş sektörler arasında ayrışma 
ve huzursuzluk doğuracak tutum ve 
uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır. 
İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri 
mücbir sebep kapsamına alınmalıdır.”

İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI 
ERDAL BAHÇIVAN:
“TÜM SANAYİ SEKTÖRLERİ, MÜCBİR SEBEP 
KAPSAMINA ALINMALI”
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“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE 
İLGİLİ TÜM GÜN SINIRLAMALARI 
KALDIRILMALIDIR”

İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan, konuşmasında ikincisi 
en önemli başlık olarak kısa çalışma 
ödeneği konusuna değindi.

Bahçıvan, şöyle devam etti:
“Orada da aynı fabrikada çalışan 

iki kızımız birisi 450 gün prim ödemiş, 
öteki 375 gün ödemiş.

Aynı bantta çalışıyorlar ve aynı 
maaşı alıyorlar. Birine ‘470 gün 
prim ödediğin için kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanabiliyorsun’, 
diğerine ise ‘75 gün eksik ödemişsin 
sen faydalanamıyorsun’ diyorsun. 
Şimdi bu, batmakta olan bir gemide şu 
ayrımı yapmaya benziyor. Gemiye bir 
saat erken binen yolcuya “Sen fili-
kaya binebilirsin” deniyor. Bir saat geç 
binene ise “Sen gemiye geç binmişsin, 
seni kurtaramıyoruz” deniyor. Bu 
adaletli ve hakkaniyetli bir uygulama 
değil. Gecikmeksizin bu haksızlık 
ortadan kaldırılmalı, kısa çalışma 
ödeneği ile ilgili tüm gün sınırlamaları 
kaldırılmalıdır.”

SANAYİCİLERİN TALEPLERİNİ 
SIRALADI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, sanayicilerin gündeme 
getirdiği diğer konuları madde madde 

sıraladığı konuşmasında, özetle şu 
talepleri paylaştı:

“Başta KDV alacakları olmak 
üzere özel sektörün devletten olan 
alacakları hızla ödenmeli, KDV 
alacaklarımız bir kefalet enstrümanı 
olarak kullanılabilmelidir. KGF limitleri 
şirketlerin geçmiş kullanımlarına ve lim-
itlerine bakılmaksızın süratle açılmalıdır.

Getirilen son çek düzenlemesinin 
piyasada oluşturduğu karışıklık ve 
haksızlık giderilmelidir. Başta çalışmaya 
devam eden sektörlerimiz olmak üzere 
sanayimize enerji desteği sağlanmalı, 
enerji yoğun sektörlerde elektrik-
doğalgaz ödemeleri 6 ay ertelen-
meli, diğer sektörlerde taksitle ödeme 
imkanı getirilmelidir.

Çalışmaya devam eden sektörl-
erimizin lojistik ihtiyaçları aksamadan 
giderilmelidir. Bu süreçte özellikle hava 
ve denizyolu kargo taşımacılığında or-
taya çıkan fırsatçı yaklaşımlar engellen-
melidir. Geçici vergi ödemesi mutlaka 
kaldırılmalıdır. Halen kamu bankalarının 
üzerinde ciddi bir yük bulunmaktadır. 
Çalışma saatlerinin kısaldığı, çalışan 
sayısının da azaldığı göz önüne 
alındığında belli bir süre vergi ödeme-
lerinin özel bankalara da yapılabilmesi 
imkanı getirilmelidir. Eximbank krediler-
inde sağlanan desteklerin kapsamı 
genişletilmelidir.

Gümrüklerde ihracat süreçlerinde 
yaşanan gecikmeler giderilmelidir.  
İhracatçılara sağlanacak olan stok 

finansman süreci netleştirilmelidir.”

“SAĞLIK MALZEMELERİ VE 
EKİPMANLARININ TEMİNİNE VE 
YERLİ ÜRETİMİNE KATKI SUNUY-
ORUZ”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan 
konuşmasında, TOBB’un koordi-
nasyonunda önceki yıllarda uygulanan, 
piyasa şartlarına oranla daha uygun 
faizli “Nefes Kredisi”nin bu dönemde 
de uygulanması için İSO olarak katkı 
vereceklerini, yine firmaların Oda-
lara haziranda yapacakları ilk tak-
sit aidat ödemelerinin de gecikme 
faizi uygulanmaksızın ekim ayına 
ertelendiğini söyledi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sağlık 
malzemeleri ve ekipmanlarının teminine 
ve yerli üretimine katkı sunduklarını da 
aktardı.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, “Hazineye ait atıl tarım ara-
zilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin 
kullanımına açıyoruz. Böylece çiftçiler-
imizin tarım arazilerimizden en etkin 
şekilde yararlanmasını sağlayacağız” 
dedi. 

Proje kapsamında ilk etapta 9 
milyon 700 bin metrekare alanda ekim 
yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, corona virüsüyle 
etkin mücadelenin yanında tarımsal 
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 
ve gıda arz güvenliğinin korunması 
amacıyla çeşitli projeler hayata geçiri-
yor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
tarım arazilerinden etkin yararlanma 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
bir çalışma başlattıklarını belirterek, 
“Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek 
ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına 
açıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarım 
arazilerimizden en etkin bir şekilde 
yararlanmasını sağlayacağız. Pi-
lot uygulama olarak başlatılan bu 
çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 
bin metrekare alanda ekim yapılacak. 
Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve 
yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin 

ekilmesi sağlanacak. Çiftçilerimiz bu 
arazileri, bedelsiz olarak kullanacak. 
Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazana-
cak. Tüm bu çalışmalarımızı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürütüy-
oruz. Tarım sektörüne verdiği destek 
için Sayın Bakanımız Murat Kurum’a 
çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” 
dedi.

KADINLARA VE GENÇLERE 
POZİTİF AYRIMCILIK

Projede kadınlara ve gençlere 
pozitif ayrımcılık tanınacağını ifade 
eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli şöyle devam etti: 

“Atıl hazine arazisinin olduğu 
köylerde ikamet eden çiftçilerim-
ize, yapılacak olan puanlama sis-
temiyle öncelik verilecek. Tüm bu 
çalışmalarda tarımsal hasılanın 
artırılması hedeflendiğinden mevcut 
ekilen alanlardan ziyade atıl tarım 
arazilerinin üretime kazandırılması 
amaçlanıyor. Memlekette ekilmedik bir 
karış tarım toprağı kalmayıncaya kadar 
çalışmalarımız devam edecek.”

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ise çiftçilere yönelik yapılan 
çalışmaların önemine dikkat çekerek, 

“Bize düşen görev kurumlar arası iş 
birliğini arttırmak, çiftçilerimizin daha 
rahat üretebilmeleri ve 83 milyon 
vatandaşımızın sağlıklı beslenebilmesi 
için yeni projeler geliştirmektir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı olarak, bu hede-
fler doğrultusunda milyonlarca çiftçimi-
zin yanında olduk, olmaya da devam 
ediyoruz” dedi.

25 SULAMA PROJESİ HAYATA 
GEÇİRİLİYOR

Corona virüsle mücadele 
kapsamında çiftçiye de destek 
olduklarının altını çizen Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Son 
olarak çiftçilerimizi yakından ilgilen-
diren önemli bir çalışmayı bakanlıklar 
olarak hayata geçiriyoruz. TOKİ 
Başkanlığımız ile Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğümüz arasında imzalanan 
protokolle değişik illerde 25 adet 
sulama projesini yapıyoruz.  320 
bin hektar araziyi sulayacak proje ile 
çiftçimizin yanında olacağız. Tarım 
ve Orman Bakanlığımızla birlikte, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 
sağladığı, hız, iş birliği ve güçle çiftçiler-
imizi, çiftçi ailelerimizi çok farklı boy-
utlarda destekleme noktasında, son 
derece önemli çalışmalara imza attık, 
atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

HAZİNEYE AİT ATIL TARIM ARAZİLERİ, 
KULLANIMA AÇILACAK
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Virüs süreci esasen ezberlerin 
bozulduğu bir dönemi de beraberinde 
getiriyor. Elbette farklı bir üretim yapısı, 
farklı teknolojiler, yeni yaşam biçim-
leri hayatımıza girerken prova yaptı; 
yapıyor. Önümüzdeki dönemde de bu 
yapının daha çok doğalımız olduğunu 
görmeye devam edeceğiz.

Fakat son dönemde bu dönüşümü 
yine moda tabirle içini boşaltarak 
yorumlamaya çalışanları görmeye 
başladık. Bugüne kadar süreci hiç 
takip etmemiş; ucundan kıyısından 
duymuş, biraz da komplo teorilerine 
dayanarak meseleyi yorumlayanlar 
‘önüne gelenin konuştuğu’ bir ortamı 
da yaratmadı değil.

Böylesi dönemler ürkütücüdür. 
Yanlış anlamayın ürkütücü olan virüs 
değil, Ondan daha kötüsü laf olsun 
diye yapılan konuşmalarla içi boşaltılan 
kavramlar. Bunun süreç ıskalamada 
önemli bir geleneğimiz olduğunu 
düşünüyorum.

Bu nedenle haftanın ilk günü 
virüsten arınarak, virüsün sonrasındaki 
ekonomik düzene mercek tut-
mak gerektiğini düşündüm. El-
bette hayatımıza yeni teknolojiler ve 
bakış açıları gelecek. Ama bunların 
hiçbiri şapkadan çıkan tavşan gibi 
oluşmayacak.

Belli bir sürecin yaşanacağı, 
adım adım geçilecek ve kendi içinde 
dengesini bulacak yeni bir ekonomik 
modelden bahsediyoruz. Fakat bunu 
dijitalleşmeyle beraber konuştuğumuz 
‘insan devre dışı kalacak, her şeyi 
robotlar yapacak” seviyesizliğine de 
indirmemek gerekir.

Yeni dönemde yepyeni sektör-
lerle, üretim metotlarıyla, ürünlerle 
tanışacağız. Bunu hayata geçirecek 
yeni firmalar da olacak. Lakin meseleyi 
bir kırılma gibi algılamak doğru değil. 
Hiçbir sanayi devrimi, bir öncekini yok 
sayarak hayata geçmemiştir.

Süreç içinde sektörler ve iş mod-
elleri farklılaşmış, ama işin sonunda 
temel prensipler aynı kalırken, iş yapış 
şekilleri farklılık göstermiştir. Şimdi 
birdenbire eskimiş sektörler kavramı 
üzerinde tepinen bir grup ortaya çıktı.

Tarihin en eski çağlarından beri var 
olan dericilik, giyim, madencilik halen 
yaşamıyor mu? Neredeyse 12 bin yıllık 
geçmişi olan tarım ortadan kalkmış 
mı? Şu son yaşanan virüs olayı bile tek 
başına tarımın asla yok olmayacak bir 
sektör olduğunu bize kanıtlamadı mı?

Bu mesleklerin hepsi yaşamaya 
devam edecek. Tekstil yok olmayacak 
ama teknolojiyle bütünleşerek sağlık 
sektörüyle eş güdümlü hale gelecek. 
Madenler belki ağır kazı yöntemleri-
yle değil, öncesinde teknolojiyle sıfıra 
yakın hatalı sondajlarla hayatımızda yer 
alacak.

Ve tarım… Türkiye bir ekono-
mik paket açıkladı ve doğru düzgün 
tarıma yönelik bir çözüm yok. Kredi 
imkanı vermek, batmış bir işletmeye 
destek vermek değildir. Onun yeniden 
yapılanması, yarına taşınması, teknolo-
jiyle, yazılımla birleştirilmesi gerekme-
ktedir.

Bu nedenle ben geleceğin sek-
törlerine kafa yoran bir gazeteci 
olarak, halen yerli yazılım çözümleri-
yle güçlendirilmiş tarımın alternatifsiz 
öncelikli sektör olacağına inanıyorum. 
Yeter ki gereğini yapalım. Bu konuyla 
ilgili organize tarım, hayvancılık ve gü-
bre bölgelerini içeren çözüm önerisini 
bir gün özellikle yazacağım.

Ama bugünün özel vurgusunu 
dağıtmadan şunun tekrar altını 
çizeyim. Elbette teknoloji gelişecek, 
yepyeni sektörler hayatımıza girecek 
ama mevcut sektörler yok olacak zan-
netmeyelim. Sadece iş yapış modelleri 
değişecek.

Ve en önemlisi, ne kadar ileri gid-
erseniz gidin, tarım hep hayatımızda 
olacak. Artık sizce bilhassa tarımda 
ithalata bağımlı olmaktan vazgeçip, 
üretmeyi tekrar hatırlamak gerekmiyor 
mu?

TARIMI HATIRLAYIN

2010 yılı Almanya Anuga Fuarı… 
Burada gerçekleşen bir konferan-
sta ortaya bir sonuç çıktı. Dünyanın 
önümüzdeki dönemde en stratejik ve 
katma değerli sektörü tarım olacak. Bu 
gerçek tüm çıplaklığıyla gözlerimizin 
önüne serilmişken, ne yazık ki biz tam 
tersi politikalar uygulayarak, net tarım 
ithalatçısı bir ülke haline geldik.

Çok bize ait kuru fasulyeden 
ete kadar her şeyi ithal ettiğimiz bir 
süreçte, bu sektörün önemini bir türlü 
anlayamadık. O kadar anlamadık ki, şu 
yaşadığımız dönemde bile, ekonomik 
önlemler olarak nitelendirilecek iyi niyet 
çalışmasında tarımın T’si bile geçmiyor.

Bir tarafta bir panik havası, öte 
tarafta ‘nereye yatırım yapayım’ 
diyenler, hep birlikte bir akıl tutulması 
içerisinde bu dönemin geçeceğinin 
bilincinde, ama geçmeyecekmiş gibi 
konuşmaya, birbirimizi tetiklemeye 
devam ediyoruz.

Oysa bu süreçte insanın içini ısıtan 

ÖNCELİKLİ SEKTÖR ALTERNATİFSİZ; ‘TARIM’
ÇETİN ÜNSALAN
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şeyler de oluyor. Mesela milyonlarca 
insanın aynı anda, kendilerini fed-
akârca toplum sağlığına adamış sağlık 
çalışanlarımızı alkışlaması çok anlamlı 
değil miydi?

Daha iki gün öncesine kadar 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, bu 
insanların tüm çabalarına rağmen, 
sanki tüm sistemin sorumlusuymuş 
gibi yaratılan hava ne oldu? Demek ki 
başımız sıkıştığında yine sığınacağımız 
yer olan bilime, tıp insanlarına saygı 
göstermek gerekiyormuş.

Zaten insani olarak görevinin 
başındaki insanlara müdahale etmek 
insanlık dışı bir durumdu. Fakat sis-
temin tüm bozukluklarında hedef gös-
terilmediler mi? Şimdi bugün ne kadar 
kıymetli olduklarını hatırladık değil mi?

Aynı durum tarım için de geçerli… 
Parasını nereye yatıracağını, kendisini 
nasıl koruyacağını, süreci okuyarak 
öğrenmeye çalışanlara net bir sorum 
var: Elinizdeki parayla gıda maddesi 
alamayacağınız bir süreç düşünün. 
Hangisi daha değerli?

Oysa tarım topraklarının üzerinde 
ilk kez tarihimiz boyunca 20 milyon 
hektarı geçen tarımdan terk edilmiş 
toprakların üzerinde oturuyoruz. Geri 
kalan kısmında da insanları üretim 
yapamaz, yapsa da hasat almanın 
satmaktan daha pahalı olduğu bir 
ortamda yaşıyoruz.

O zaman bugün almamız gereken 
derslerden biri de bu değil mi? Tarımı 
tekrar hatırlamalı, toprağın verimine 
sarılmalı, bunu da teknolojinin getirdiği 
verimlilik yöntemleriyle, ama orijin-
alini bozmadan yapmanın yollarını 
aramalıyız.

Oysa bugün alınacak önlemlerin 
arasında tarım akla bile gelmiyor. Ne 
kadar ders alındı bilemiyorum ama 
toprağı unutursanız, toprağa rağmen 
gelişme yarışına girerseniz, doğa mut-
laka bunun bedelini ödetir.

Ama açlık olarak; ama sağlık 
sorunları bakımından… Türkiye atalık 
tohumları ellerinde, çiftçisi yerinde 
tekrar tarımı kurgulayacak bir yöntem 
bulmalıdır. Aksi takdirde zaten paramız 
yok; bir de üzerine tarlamızı kaybed-
eriz.

İşte o gün ancak borç para bulur-
sak, toplumu doyurabileceğimiz bir 
sürecin içine gireriz ki, onun sonuçları 
ekonomik krizden daha ağır olur. Son 
söz: Tarımı hatırlayın.

cetinunsalan@yahoo.com
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Dünya Sağlık Örgütü`nün “pan-
demi” ilan ettiği Koronavirüs (Covid-19) 
salgınının yarattığı risklere karşı 
ülkemizde resmi makamlarca aşamalı 
olarak alınan önlemler sürecinde, 
18 Mart 2020 tarihli Koronavirüsle 
Mücadele Eşgüdüm Toplantısı`nın 
ardından, Cumhurbaşkanı tarafından, 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı 
ile devreye girecek 100 milyar TL 
tutarındaki 19 maddelik tedbirler paketi 
açıklandı.

En üst düzeyde alınan ve açıklanan 
önlemler arasında tarım sektörüne yer 
verilmemesi çok önemli bir eksikliktir. 
Her zamanki gibi tarım sektörünün yine 

üvey evlat muamelesi görmesi 
kabul edilemez.

Tarım sektörü stratejik bir sektördür. 
Üreticilerin bir kez üretimden kop-
tuktan sonra tekrar tarımsal üretime 

dönmeleri oldukça zordur ve hatta 
olanaksızdır. Gıda ve su, insanlar için 
en önemli ihtiyaç maddeleridir. Nedeni 
ne olursa olsun kriz dönemlerindeki 
toplumsal panik anlarında insanların 
marketlerde öncelikle gıda maddeler-
ine yoğun ilgi göstermesi, sorunun 
çok boyutlu önlemlerle giderilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Tarım ve Or-
man Bakanı, 18 Mart 2020 tarihinde, 
üreticilerin tarımsal desteklere ilişkin 
başvurularını e-Çiftçi portalı üzerin-
den online yapabileceklerini bildirdi. 
Ayrıca, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
stoklarında besici, yetiştirici, sanayici 
ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak 
yeterli miktarda ürün bulunduğu”na 
dair açıklamalar yaptı. 19 Mart 2020 
tarihinde ise, bitkisel üretim destekle-
meleri kapsamında yer alan fark 
ödemeleri, iyi tarım uygulamaları ve 
organik tarım desteklemelerinin son 
başvuru tarihlerinin uzatılmasına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Açıklamaya 
göre; “Kamu sağlığının korunması 

için alınan tedbirler nedeniyle, üreti-
cilerimizin fark ödemesi desteğine 
başvuramaması ve neticesinde 
mağdur olmamaları amacıyla 2019 
yılı ürünü olan; Yağlı Tohumlu Bitkiler 
ile Dane Zeytine yönelik fark ödemesi 
destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 
2020’ye; Hububat, Baklagil ve Dane 
Mısır fark ödemesi destekleri son 
başvuru tarihi 29 Mayıs 2020’ye; İyi 
Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım 
desteklemeleri son başvuru tarihi 30 
Nisan 2020’ye uzatılmıştır. Ayrıca 
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) yapılan 
başvurular, 30 Haziran 2020’ye kadar 
devam etmekle birlikte, çiftçilerimiz il/
ilçe müdürlüklerine gelmeden ÇKS 
başvurularını (Çiftçi Kayıt Sistemi) e-
devlet üzerinden de yapabileceklerdir.”

ODA’mız Tarım ve Orman 
Bakanı`nın açıklamalarını olumlu bul-
makla birlikte yeterli görmemektedir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
olarak; Covid-19 salgınının ülkemizde 
kamu sağlığı, insan yaşamı ve tarım 
sektörüne en az etkisi için önerilerimiz 
şunlardır:

1. Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından açıklanan üretici destekleme 
başvuru tarihleri, salgının etkiler-
inin şu an belirsizliği nedeniyle üreti-
cilerin önünü görebilmesi açısından 
destekleme kapsamındaki diğer ürün-
ler için de uygulanmalıdır. Bitkisel ve 
hayvansal ürünler destekleme kapsamı 
da genişletilmelidir.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI:
KORONAVİRÜS SALGINI, TARIM SEKTÖRÜNÜN 
DÜNYADAKİ STRATEJİK ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA 
GÖSTERMİŞTİR.
ÜLKEMİZ TARIM SEKTÖRÜ DERHAL 
DESTEKLENMELİ,
TARIMSAL ÜRETİMİMİZ PLANLI BİR ŞEKİLDE AR-
TIRILMALIDIR
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2. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile 
esnaf ve sanatkârlara sağlanan kredi 
borcu ödeme kolaylığı, çiftçilerimizin 
bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine 
olan borçlarını da kapsayacak şekilde 
genişletilmelidir. İcralık çiftçiye, serbest 
çalışan icralık ziraat mühendisine borç 
yapılandırması getirilmeli; üretimde bu-
lunan çiftçiye ve serbest çalışan ziraat 
mühendisine düşük faizli kredi tahsis 
edilmelidir.

3. Dövizdeki artışa paralel artan 
girdi fiyatlarındaki kaçınılmaz yükselişi 
önlemek için girdilerde KDV indirimi 
dahil üreticiyi ve üretimi rahatlatıcı 
önlemler ivedilikle alınmalı, ek destekler 
açıklanmalıdır. Tarımsal girdilerin 
üretilmesi ve üreticiye ulaştırılması ko-
nusunda ülkemiz için farklı seçenekler 
aranmalı, öncelikle tarımsal ilaç ve 
gübre olmak üzere yerli girdi üretimine 
yönelik gerekli ar-ge çalışmaları 
hızlandırılmalı ve süreç koşulsuz 
desteklenmelidir.

4. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi 
ülke gündemindeki yerini almalı, olumlu 
resmi açıklamalara karşın, merdiven 
altı üretim, stokçuluk ve fahiş fiyatlar 
boyutu dahil uygulamaların doğru, 
etkin ve hızlı olmasına daha çok özen 
gösterilmelidir. Üreticiden tüketiciye 
kadar güven ortamına dayalı sağlıklı 
besin zinciri kurulmalıdır.

5. Olabildiğince doğrudan temas-
tan kaçınmak için tüm yurttaşlarımız 
ile birlikte, kamuda ve özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın mesai 
saatleri, idari izin, uzaktan çalışma ve 
benzeri önlemlerle en temel hakları 
olan sağlıklı yaşama hakkına özel 
önem gösterilmelidir.

6. Covid-19 salgınından ders 
çıkararak ülkemizde bir an önce tarım 
politikası değişikliğine gidilmelidir. 
Söylemler dışında somut olarak, tarım 
arazilerimizi koruyacak şekilde ülke 
düzeyinde arazi kullanım planlaması 
yapılmalı; korunan tarım arazilerimizde 
üretim miktarı artışı, ürün çeşitliliği ve 
üretim sürekliliğini sağlayan tarımsal 
üretim planlamasına geçilmeli; tarımsal 
ürün dışalımı kısıtlanmalı; girdi mali-
yetleri düşürülerek ürün desteklerinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara derhal 
başlanmalıdır.

7. Tarımsal ürünlerin dışalımında 
uygulanan koruyucu önlemler, özel-
likle salgının yaygın olarak görüldüğü 
ülkelerden (Çin, Amerika Birleşik 
Devletleri, İran, Avrupa Birliği ve 
diğer…) gelen ürünler için yeniden 
gözden geçirilmeli, salgını sınırlarımızda 
engelleyecek şekilde gerekli düzenle-
meler yapılmalıdır.

8. Tarımsal üretimde önemli ve 
gerekli bir işgücü konumunda bulu-
nan geçici, gezici ve mevsimlik tarım 
işçilerin karşılaşacağı sorunlara yönelik 
kalıcı çözüm önerileri geliştirilmeli, 
salgın döneminde üretim sezonu önc-
esi gerekli önlemler ivedilikle yürürlüğe 
konulmalıdır.

9. Ülkemizin her yerinde gerekli 
duyuruların ve uyarıların yapılmasının 
yanında, dezavantajlı kesim olan 
kırsal alanlarda yaşayan insanlarımıza 
yönelik olarak ek uyarıların yapılması 
ve yaygınlaştırılması, yaşanabilecek 
salgının önlenmesi açısından son 
derece önemlidir.

Unutulmamalı ki, ülkemizin en 
büyük gücü, her türlü olumsuzluğa 
karşın, halâ, tarımsal üretim potansiye-
limizdir.

Ülkemizde uzun yıllardır ihmal 
edilen tarım sektörü ve kırsal kesim 
için, yaşanan salgın nedeniyle özel-
likle üretim miktarı ve çeşidi, üreticinin 
gelir düzeyi, dışalımın kısıtlanması, 
dışsatımın istikrarı konularındaki 
sorunları daha da artmamalıdır.

Virüs insanı öldürür, açlık insanlığı 
öldürür.

Her koşulda üretmeye devam et-
mek, üretimi ve üretenleri desteklemek 
temel amacımız olmalıdır.

Tarımsal desteklemelere kaynak 
yok dayatmasına ve aldatmacasına 
karşı, biliyoruz ki, Kanal İstanbul, 
Akkuyu Nükleer Santrali, Salda Gölü 
Millet Bahçesi gibi halkımızın öncelikli 
ihtiyaçları yerine sermaye kesimlerine 
rant aktarmayı amaçlayan projeler 
salgın döneminde de yargı kararlarına 
karşın uygulanmak istenmektedir. 
Talebimiz, çılgın projelerin derhal 
durdurulması, kamu kaynaklarının 
üretimi artırmaya ve toplum yararına 
kullanılmasıdır.

Yaşadığımız ekonomik, siyasal, 

yönetim ve de sağlık krizi ortamında 
tarım sektörümüzün tüm bileşenlerinin 
ortak mücadele etmesi bir zorunluluk-
tur.

Tarım sektöründeki sorunların köklü 
çözümü için; kısa, orta ve uzun vad-
ede, ülkemizdeki ithalat kolaycılığına 
dayalı ekonomi politikaları yerine 
üretim ekonomisini, sermaye önce-
likleri yerine kamusal çıkarları, lüks ve 
savurganlığa dayalı yönetim anlayışı 
yerine tasarrufları, gündelik politikalar 
yerine planlı kalkınmayı önceleyen 
anlayışın bir an önce yaşama geçirilm-
esi gerekmektedir. Kalıcı çözümler için 
konunun takipçisi olacağız.

Dünyada bugün yaşanan ko-
ronavirüs gündemli bu belirsiz kriz 
koşullarında ülkemiz bu durumdan 
kendisine ders niteliğinde çıkarımlar 
yapmak zorundadır.

Ülkemizin tarım sektöründe sahip 
olduğu potansiyeli en iyi biçimde 
değerlendirmesi, kendine yeterlilik ko-
nusunda daha etkin politikalar üretme-
si ve yaşama geçirmesi, özellikle böyle 
kriz dönemlerinde gerekli bir çıkış 
noktası olmalıdır. Tarım ve gıda sektör-
lerinin önemini daha iyi anlamamız ve 
buna uygun şekilde üretim politikaları 
geliştirmemiz, üreticiden tüketiciye 
kadar hepimizin sorumluluğudur.

Ülkeyi yönetenlerin, özellikle bu 
dönemde dışlayıcı değil, tarım ve gıda 
sektörünün tüm bileşenlerini sürece 
katarak, bilimsel önlemlerle bu krizi 
yönetmeleri gerekmektedir.

Yaşanan salgın ortamında 
ulusumuzun tüm bireylerinin ve de 
meslektaşlarımızın gerekli bireysel 
önlemleri almalarını, salgın tehlikesi 
geçene kadar resmi makamlarca 
açıklanan tüm sağlık önlemlere titizlikle 
uymalarını diliyoruz.

ZMO olarak, biz de örgüt içi gerekli 
önlemlerimizi aldık.

Ülkemizin bu zor koşullardan en 
az can kaybıyla çıkacağına, krizi ortak 
akılla yöneteceğimize inancımız tamdır.

Hep birlikte, sağlıklı ve daha güzel 
günlere…
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Ekmek üzerine kaleme aldığım son 
yazıma da birçok gazete yazarı, oku-
rum ve kimi fırıncılardan olumlu tepki 
aldım. Bununla birlikte yazıma olumsuz 
tepkiler de söz konusu oldu. 

Ancak dile getirdiğim konu, salt 
benim bilgilerimin ötesinde, bizzat ek-
mek üretiminin içindeki kuruluşlarca da 
dile getirilen gerçeklerdi.

Bu nedenle sağlıklı ekmek tüketimi 
için beyaz ekmek yerine tam buğday 
unundan yapılmış ekmeğe dönüşten 
başka çare yok.

Bu konudaki önermelerimden önce 
“Tam Buğday Unundan Yapılmış Ekmek 
Neden Önemli?” konusuna yeniden 
değinelim.

• Türkiye’de insanlar, günlük en-
erjilerinin ortalama yüzde 44’ünü ekme-
kten alıyorlar.

• Tahıl tanesinin öz ve kepek 
kısımlarında B grubu vitaminleri, çinko, 
magnezyum, selenyum, krom gibi 
mineraller, fenol, fitat, saponinler gibi 
maddeler daha çok bulunuyor. Bunlar 
öğrenme ve kavrama işlevlerinin gelişimi 
sağlıyor. Aneminin, yani kansızlığın or-
taya çıkmasını engelliyor. Kimi doğum 
kusurlarının ve kalp hastalıkları ile kan-
seri önlüyor Ayrıca bağışıklık sistemi-
nin güçlendirilmesinde önemli katkılar 
sağlıyor.

• Tam tahıl ekmeğinin posa 
içeriği de yüksek. Bu özelliği tokluk 
hissini artırıyor. Ayrıca posa, sindi-
rim sistemi sağlığının korunmasında 
ve buna bağlı kolon kanser riskinin 
azaltılmasında da önemli.

• Tam buğday unundan yapılmış 
ekmeklerin, glisemik indeks değeri (kan 
şekerini yükseltme katsayısı), beyaz 
ekmeğe oranla daha düşük.  Bu, şeker 
hastalığını ortaya çıkışını engelliyor.

Kısaca şu söylenebilir; tam buğday 
unundan yapılmış ekmekler, insanı   
birçok hastalıklardan koruyor, ya 
beyaz ekmek…Beyaz ekmek, bir-
çok hastalıkları tetikliyor. Bir bilimsel 
çalışmada, undan ayrıştırılan buğday 
kabuğunda, tüketenleri kanser ve 
kalp dolaşım hastalıklarından koruyan 
“prony lysin” adlı aminoasidin varlığı 
saptanmıştır. Prony-lysin adlı ami-
noasit, kabuğu/kepeği ayrıştırılmış 
beyaz unda bulunmuyor. Beyaz ek-
mek tüketimi, şeker hastalığının ortaya 
çıkmasında da birinci derecede et-
ken. Şeker hastalığı yanı sıra obeziteyi  
de ortaya çıkartıyor. Beyaz ekmeğe, 
beyazlatmak ve dayanıklılık süresini 
artırmak amacıyla üretim aşamasında 
çok yoğun biçimde katkı maddelerinin 
eklenmesi de sağlıkta önemli sorunları 
ortaya çıkartıyor.

Ne Yapmalı?
Bireysel Çözüm Ne?
Bireysel çözüm; “Kendi Ekmeğini 

Kendin Yap” önerisi şeklinde özetlen-
ebilir. Güvenilir bir yerden tam buğday 
unu alır ve ister el ile yoğurarak, ister 
ekmek makinası ile ekmeğinizi kendi-
niz üretebilirsiniz. Hiç zorluğu yok. Bu 
doğrultuda başta tüketici örgütleri 
harekete geçmeli.

SAĞLIKLI EKMEK ÜRETİMİ İÇİN NELER YAPALIM?
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI
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 Kamusal çözüm ne?
Bununda birçok yolları var.
Birincisi: Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı, tam undan yapılmış 
ekmek üretimini yaygınlaştırmak için 
kampanyalar açmalı. İlk aşamada 
randıman yükseltilmeli. Bu konuda bir 
düzenleme yapılmıştı. Bu girişimler, 
kimilerinin çıkarlarıyla çatışacaktır. An-
cak, bir süre sonra ekonomiye ve halk 
sağlığına getireceği yararlar açısından 
bu kampanyanın önemi büyük.

İkincisi: Tam buğday unundan 
yapılmış ekmek üretiminde yerel 
yönetimlere büyük görevler düşüyor. 
Bununla birlikte  Belediyeler de ,”Halk 
Ekmek” adıyla beyaz ekmek üreti-
yor. Ancak Halk Ekmek’in üretmiş 
olduğu beyaz ekmeği içinde de sağlık 
açısından bir sürü madde ve kimyasal 
olduğu bildiriliyor. Şaşırdınız değil mi? 
Oysa bir kamu kurumunun amacı, 
kârlılık değil, yüksek kalitede ve toplum 
sağlığını önceleyen tam buğday ekmeği 
üretmek olmalı. 

Üçüncüsü: Tohumlukta, hibrit 
buğday tohumu yerine, yerli buğday 
çeşitleri tercih edilmeli. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin başlatmış olduğu 
“Karakılçık Yerli Buğday Üretimi” buna 
örnek olarak verilebilir.

Bilindiği üzere, Türkiye’de hibrit 
buğday tohumları, özellikle 1960 yılların 
başından itibaren yoğun olarak devreye 
girmişti (*). Dönemin Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş hibrit tohumların  öncülüğünü 
yapmıştı.

 “Sağlıklı Ekmek Üretimi İçin Neler 
Yapalım?” sorusunun cevabını şöyle 

özetleyelim. Bu konunun farkında olan-
lar, ya ekmeklerini kendileri yapıyorlar, 
ya da yüksek ücret ödeyerek sağlıklı ek-
meklerini alıyorlar. Bu şekilde sağlıklarını 
korumaya çalışıyorlar.

Ancak çözüm; “Büyük Çoğunluk 
İçin Ne Yapmalı?” sorusuna verilen ce-
vaptan geçiyor.

Burada Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve 
Orman Bakanlığı başta olmak üzere ye-
rel yönetimlere büyük görevler düşüyor.

17 Şubat 2020
(*) Zorunlu bir açıklama: Yerel to-

hum, ıslah edilmiş tohum ya da hibrit 
tohum terimleri sürekli karıştırılmaktadır. 
Genetik biliminden yararlanılarak bitki 
ve hayvan ıslahında her kuşakta daha 
yüksek verim ve kalitede tohum ve 
hayvan elde edilir. Burada iki temel yol 
vardır.

Birincisi, yerel (Atalık) tohum ya da 
yerli hayvanların kendi aralarından en 
iyilerini seçerek ve çiftleştirerek verim 
ve kalitenin artırılmasıdır. Buna “Saf 
yetiştirme ve Seçilim Yöntemi” diyoruz. 
Bu yöntem, Türkiye’de ihmal edilmiş 
bir konu olarak günümüzde farkına 
varılmıştır. Gerek bitki ya da hayvan-
larda verim ve kalite artışı için yeniden 
gündeme getirilmektedir.

İkincisi ise “Melezleme Yöntemi”dir. 
Melezlemede, iki, üç ya da daha fa-
zla çeşit ya da ırktan yararlanarak 
çiftleştirmeler yapılır. Elde edilen döllere 
“melez” ya da halk arasında “kırma” de-
nir. Bu durumda elde edilen kuşakların 
saf çeşit ya da ırklara göre daha yük-
sek verime sahip olması beklenir. Mele-
zleme, kısaca “Çevirme”, “Birleştirme” 

ve de “Kullanma “olmak üzere üçe 
ayrılır. Çevirme ve Birleştirme Mele-
zlemesi ile elde edilen tohum  ya da 
damızlık hayvanlar, bir sonraki üretimde 
verim kaybına uğramaksızın   üretimde 
kullanılabilir.

Kullanma melezlemesiyle elde 
edilen tohum ya da damızlık hayvan-
lar ise bir üretim yılı kullanılır. Örneğin 
bitkisel üretimde sebze tohumları, 
hayvansal üretimde yumurta elde 
ettiğimiz tavuklar, hibrittirler. Bir ertesi 
yıl bunlardan tohum ya da döl alındığı 
zaman verimleri geriler. Bu nedenden 
dolayı, hibrit tohum ya da hibrit hayvan 
üreten firmalara tek yanlı bağlılık vardır. 
Bir başka deyişle çiftçiler bunları kendi 
işletmelerinde üretemez, ya yerli ya da 
uluslararası firmalardan her yıl almak 
zorunda kalırlar.

Bir önemli nokta da şudur: Genetiği 
Dönüştürülmüş Organizmalar (GDO), 
hibritten farklı bir konudur.
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Koronavirüs dünyada insanlık âlem-
ini ve devletleri iyice sarstı ve daha da 
sarsacak gibi. Çoğu kişinin ve dünya 
liderlerinin söylemine bakarsak artık mi-
lattan önce ve sonrası gibi korona önc-
esi korona sonrası bir noktada olacağız.

Siyasal ve ekonomik sistemler 
hangi yönde değişim yaşayacak? 
Ahlak anlayışı farklılaşacak mı? Dine 
dayalı ahlak sistemi yerini seküler ahlak 
anlayışına bırakacak mı? Bireycilik mi 
yoksa toplumculuk mu ağır basacak? 
Bu konularda teoriler ve öngörüler 
yavaş yavaş ortaya konmaya başladı. 
Biz de bu hususta artık tartışmanın 
başlaması, kavramlar arasında 
boğulmadan sağlıklı analizler yapılması 
gerektiğine inanıyoruz. Bugünden iti-
baren kendi görüşlerimizi ortaya koy-
maya çalışacağız.

İşe birçok sistemi hatırlatma 
anlamında açıklamayla başlamak isti-
yoruz.

NEO-LİBERALİZM NEDİR?

1970’lerden itibaren iktisadi liberal-
izmin hayatiyet kazanması karşılığında 
kullanılan ve karşı devrim olarak iri dev-
letten mini devlete dönüşü öngören bir 
sistemdir.

Bu sistem 19. yüzyılın serbest piya-
sa ekonomisinin en fazla alan kazandığı 
İngiltere ve ABD’de etki yaratmıştır. 
Bu etki 1980’de İngiltere’de Thatch-
erizm, ABD’de Reganizim olarak da 
adlandırılmıştır.

Neo-liberalizm bir anlamda pi-
yasa fundamentalizmi ile aynı anlama 
gelmektedir. Bu sisteme göre devletin 
yönetimin aksaklıkları sayı olarak old-
ukça fazladır. Fredirich Hayek ve Milton 
Fiedman (1962) devletin iktisadi rolünü 
şiddetle eleştirmişlerdir. Hayek’e göre 
her türlü planlama iktisadi verimsizlik 
yaratmaya mahkûmdur. Çünkü iktisadi 
hayatı denetim altına almaya yöneliş 
devleti varlık alanlarına çeker ve totaliter 
yapıları teşvik eder.

Piyasanın mucizevi özellikleri vardır. 
Birincisi ve en önemlisi, uzun vadeli 
denge eğilimlerinden dolayı piyasalar 
kendi kendirlerini düzenlemektedirler. 
Adam Simith’in “görünmez eli” piyasa-
da devasa bir sinir sistemi gibidir.

İkincisi, piyasalar üretken ve ver-
imlidirler. Kaynaklar en karlı şekilde 
kullanıldığında zengin ve yoksulun da 
aynı dürtülere sahip olması nedeniyle 
piyasa ekonomileri makro düzeyde ver-
imlidir. Piyasada bulunan özel işletmeler 
doğası gereği kamu kuruluşlarına göre 
daha verimlidir.

Üçüncüsü, piyasalar demokratik 
mekanizmalardır. Rekabet en önem-
li dengeleyici unsurdur. Tüketici ise 
üreticinin tercih ve üretim yapısını 
belirlediğinden kraldır.

Son olarak piyasalar hakkaniyet ve 
iktisadi adalet dağıtırlar.

KÜRESELLEŞME

Neo-liberalizmin itici gücü 
küreselleşmedir. Küreselleşme ulusal 
ekonomilerin, kenetlenmiş küresel 
ekonomi halinde birleşmeleri demektir. 
Üretim uluslararası nitelik kazanmış ve 
sermaye ülkeler arasında serbestçe ve 
hızla dolaşmaya başlamıştır.

Philip Bobbitt (2002) ulusal dev-
letlerin artık piyasa devletleri haline 
dönüştüğünü ve buna da üretimin 
ve sermayenin uluslararası niteliğe 
bürünmesinden kaynaklandığını 
öngörmüştür.

Bretton Woods sözleşmesinin 
1970’lerin başında sona ermesiyle 
IMF-DTÖ-Dünya Bankası küreselleşme 
ve neo-liberalizmin el ele yürümesini 
sağlayacak dönüşümü yaşamışladır.

KORONA SONRASI NEOLİBERALİZMİN AKIBETİ 
VE KAMUCU ANLAYIŞLAR

MUSTAFA PAMUKOĞLU
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KAPİTALİZM

Sermayenin özel teşebbüs eliyle 
üretim ve gelir paylaşılmasına ağırlığını 
koyduğu ve bunun kontrol edildiği sis-
temdir.

Kapitalist sistemde servet disiplinli 
bir işletme çerçevesinde rasyonalist 
ve rekabetçi bir düşünceyle üretime 
ve ardından tekrar sermaye birikimine 
sevk edilir.

KARMA EKONOMİ

Karma ekonomi, liberalizm ve ka-
pitalizmin doğurduğu sakıncaları gider-
mek için kamu sektörünün özel sektörle 
birlikte ekonomik hayatta yer aldığı bir 
düzendir. Bu düzende kamu, ekonomik 
faaliyetleri düzenleyici ve kamu yararını 
da gözetleyen bir nitelik taşır.

Karma ekonomide devletin 
ağırlığının ne olacağı hususu hep tartışla 
gelmiştir. Bu tartışmalar bizi sosyal dev-
let anlayışına götürmektedir.

SOSYAL DEVLET

Kapitalizm ve liberalizmin doğurduğu 
adaletsizlikle ve özel teşebbüsün karı 
en çoklaştırmak isterken yarattığı gelir 
dağılımı adaletsizliği karşısında refahın 
adil dağıtımı ve istismarın önlenmesi, 
alt gelir gruplarının kamu tarafından 
alınacak tedbirlerle korunmasını 
sağlayan bir anlayıştır.

Türk devlet geleneğinde sosyal dev-

let anlayışı önemli yer tutar. Bunu gös-
teren en önemli belge Kutadgu Bilig’tir. 
Yusuf Has Hacib’e göre tebaanın 
hükümdar üzerinde üç hakkı vardır. 
Birincisi reayanın günlük ihtiyaçlarını 
sürekli temin edebilmek için paranın 
ayarını korumalıdır. İkincisi, halkı adil 
kanunlarla idare etmeli ve zorbalığa yol 
açmamalıdır. Üçüncüsü ise emniyet ve 
can güvenliğini sağlamasıdır.

YENİ DÖNEM YENİ ANLAYIŞLAR

Siyasal ideolojiler ve ekonomik sis-
temler koronadan sonra hangi değişimi 
gösterecek hususu artık tartışmaya 
açıktır.

Şu sorulara cevap aramak zamanı 
gelmiştir.

1. Neo-liberalizm terk edilecek 
sosyal devlet anlayışının hâkim olacağı 
kapitalizm sistem kendini yenileyecek 
mi?

2. Liberalizmi ayakta tutan iki 
dayanağı var: “Serbest bırak” ve 
“Denetle”. Bugüne kadar hep serbest 
bırak ayağı çalıştı. Denetleme olmadı. 
Burada devlet-kamu denetleme işlevini 
artıracak ve aşılanmış liberalizm yeni bir 
döneme girecek?

3. Sosyalist eğilimler güçlenecek, 
birçok ülkede planlamacı ekonomiler 
uygulanacak?

4. Tüm sistemlerin iyi taraflarını 

alan gelişmiş kaslara sahip bir karma 
ekonomi modeli mi ulus devletlerin 
modeli olacak?

5. Küreselleşme de bu gelişmeler 
ışığında insan odaklı bir uygarlık projes-
ine mi dönecek?

6. Yoksa kamucu ağırlık totaliter 
eğilimleri besleyecek ve demokratik ol-
mayan sistemler ağırlık mı, kazanacak?

Tüm bu tartışmaların odağında 
dini eğilimler mi sekülerizm mi bu 
gelişmelere eşlik edecek?

Evet, artık düşünce iklimlerine girme 
zamanı.
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Her gün saat 19.00-20.00 arasında 
nefesimizi tutmuş ülkemizdeki hastalığın 
yayılım hızı ve hastalıktan etkilenmiş 
insan sayımız, genel içindeki oranı ve 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 
sayısını öğrenmek istiyoruz.

Günden güne artan test sayısına 
bağlı olarak hastalanan, hayatını kaybe-
den vatandaşalar ve en son il il sayıların 
verilmesi bizler için analiz yapma şansı 
doğru. Ancak, uzmanlar halen daha 
çok test yapılmasını ve önlem alınmasını 
istemektedirler. 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığının 31 
Mart 2020 itibarı ile yaptığı açıklamaya 
göre salgın bütün yurda yayılmış. An-
cak bazı yerlerde halen vatandaşlar bir 
tarata işyerlerine güvencesi gitmekte bir 
taraftan da sokağa zorunlu olmadıkça 
çıkılmaması istenmektedir.

Maalesef bugün Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de salgının tehlikesinin 
bilinmesine rağmen üretimi durdur-
mamak için birçok yönetim salgın ile 
ekonomi arasında sıkışıp kalmış görül-
üyorlar.

Diğer taraftan halen aktif olarak bir 
şirkete çalışan bir tanıdığım dün halen 
çalıştıklarını belirttiler.

Kişi ‘işimizi kaybetmemek için işe 
gitmek zorundayız’ diyor. Ancak ‘zo-
runlu olarak maska takarak önleme al-
maya çalışıyoruz’ diyor.

Kimse bu tür durumlarda yaşamını 
tehlikeye atmak istemez. Ancak sağ 
olsunlar bazıları da en azında sağlık, ilaç 
ve gıda tedariki sağlamak zorundalar.

Hepsine minnettarım. İyi ki varlar bi-
zlere bakıyorlar.

Bilim insanları, sendikalar, demokra-
tik kitle örgütler, sivil toplum örgütleri 
sürekli sosyal devlet vurgusu ya-
parak çalışmak zorunda olanların 
güvenliğini, evde kalacaklarında işinden 
çıkarılmamasını ve ihtiyaçlarının mut-
laka devlet tarafından karşılanmasını 
istemektedirler.

Artan vaka sayısına bağlı olarak 
vatandaşların Hiçbir şey Olmamış Gibi 
Sokakta Adeta Salgının yayılmasına 
Katkı Sunuyor

Türkiye’nin dört bir yanında basına 
yansıyan görüntüler çoğu kişinin hiçbir 
şey yaşanmamış gibi önlemsiz ve kural-
lardan bir haber yaşadıkları görülüyor.

Türkiye’nin dört bir yanında basına 
yansıyan sokaklarda bir arada yürüyen, 
oturan, alış-veriş yapan, ulaşımda tıka 
basa yolcu alan otobüsler, ev ziyaretleri 
gibi birçok ortamda insanlarımız ya ko-
nunun önemini kavrayamadı ya da olup 
biteni bilmiyorlar.

Basına yansıyan bir video de maske 
üretimi yapılan atölyesinde malzemeler 
yerlerde.

Çalışanlar yerde hiçbirinin koruyucu 
önelimler almadan çalışıyorlar. Hatay’da 
sosyal yardım almak için banka önünde 
sosyal ve fiziki mesafeyi dikkate alma-
yan yurttaşlar uyarıları dinlemeyince po-
lis dağıtıyor.

Urfa’da Devletin vereceği yardımı 
almak için kuyruk oluşturan insanlara 
polis dezenfekten sıkarak dağıtmış. 
Yardım almak için hiçbir kural ve uyarıyı 
takmayan yoksulluk ve farkındalık 
eksikliği.

Merzifon ilçesindeki pazar yerinde 
insanların bunca uyarılara karşın sanki 
hiçbir tehlike yok muş gibi Pazar yerinde 
iç-içe sokulurcasına alışveriş yaptıkları 
görüntüleri ile basına yansıdı.  Bel-
ediye bu görüntüler üzerine aşağıdaki 
açıklamayı yapmak zorunda kalmış.

SALGIN İLE EKONOMİ ARASINDA 
SIKIŞIP KALMAK...

PROF. DR. İBRAHİM ORTAŞ
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“Kıymetli Hemşehrilerim, Dün 
pazarımızdan aldığımız bu görüntül-
er ve pazar alışverişine olan rağbet 
tabiri caizse bizleri dehşete düşürdü. 
Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediy-
emiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve 
ilgili kurumlarımız olarak görevimizi iti-
nayla yerine getirsek de bir gerçek var 
ki virüsten korunma konusunda arzu 
edilen seviyeye gelemedik”.

Dün Türkiye genlinde gördüğüm; 
insanlar artık içeriye sığmıyor ve kend-
ini dışarı atmaya çalışıyor. Yaşayarak 
görüyoruz ki sürecin konunun önemi ve 
hassasiyetine göre yönetilmesi gereki-
yor. Kamu sağlığı, halk sağlığı anlayışını 
adalet ve hukukun herkese lazım 
olduğu anlayışı ile daha iyi anlıyoruz.

PANDEMİ SAĞLIK SORUNU 
KİŞİLERİN KEYFİYETİNE BIRAKIL-
MAMALIDIR

Toplumumuzun eğitim durumu 
ortada, salgın hastalıklar konusu bi-
reylerin keyfiyetine ve ben isterim 
sokağa çıkarıma gelmez ve gelmemeli. 
Vatandaş mikrobun bulaşma ve yayılma 
vektörlerini bilmez.

Ancak sonuçları kendisini değil 
hepimizi bağlar. Kamu anlayışı ve bir-
likte yaşamın önemi ve gereği buradan 
ortaya çıkıyor. Kamu yalnızca kolluk 
kuvveti değil, öncelikle bu tür durumlar 
için halk adına halk için önlem alması 
gerekir.

Bu dünyada kendine çok güvenen 
insanın nanometik büyüklükteki bir 
virüse direnç gösteremeyecek kadar 
zayıf olduğunu anladık.  Ancak, yine 
de insan sahip olduğu fen bilimi ve 
manevra kabiliyeti sayesinde virüsü 
yenecektir.
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Koronavirüs salgınının yarattığı 
ekonomik krizin dünya ekonomisine 
yayılması eşi benzeri görülmemiş bir 
hızda gerçekleşti. 2007-2008 küre-
sel finansal krizinin Amerikan konut 
piyasasından Yunanistan, İspanya, 
Portekiz, Avrupa’nın güney ülkelerine 
uzanması bir yıl almışken, bu kez Çin’in 
Vuhan eyaletinde patlak veren pandemi 
üç ayda neredeyse tüm coğrafyalara 
bulaştı. (Bu da finansta yaygın virütik bir 
ifade.)

Küresel finansal krizle ilgili kapsamlı 
bir araştırma kaleme alan tarihçi Adam 
Tooze’a göre, virüsün Batı dünyasında 
İtalya, İspanya ile başlayıp ABD’ye 
atlamasıyla sağlık krizi finansal krizi 
tetikledi. Buna karşın Brezilya’dan 
Arjantin’e Hindistan’dan Tayland 
Malezya’ya kadar gelişmekte olan ül-
kelerde (GOÜ) henüz tıbbi vaka sayıları 
belirgin biçimde artmadan ekonomik 
kriz kapıyı çalmıştı bile.

GOÜ’LERDEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Büyük bankaların araştırma kuruluşu 
Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre 
dünya borsalarındaki hisse senetler-
inin toplam değeri kısa sürede %20 
azalarak 70 trilyon doların altına düştü. 
Sadece Mart 2020’de Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu “yükselen ülkel-
erden” 52.4 milyar doları hisselerden, 
31 milyar doları tahvillerden olmak 
üzere 83.3 milyar dolarlık rekor bir çıkış 

gözlendi. Küresel finansal krizin hemen 
ardından bunun yaklaşık üçte biri, 26.7 
milyar dolarlık çıkış gerçekleşmişti.

Aynı dönemde çıkışların 966 milyon 
doları borsadan, 2028 milyon doları haz-
ine kağıtlarından gelmek üzere yaklaşık 
3 milyar dolarlık sıcak para Türkiye’yi 
terk etti. Böylelikle yabancıların port-
föyündeki kamu kağıtları stoku 10 
milyar doların altına inerken, borsa 
yatırımlarıyla yabancıların toplam poz-
isyonu 32 milyar dolara geriledi.

GOÜ’LERİN CEPHANESİ TÜKENDİ

Gelişmiş ülkeler, başta 2.2 tri-
lyon dolarla ABD gelmek üzere, 
birbiri ardına para ve maliye politikası 
niteliğinde ekonomiyi canlandırma 
paketleri açıklıyorlar. Buna karşın 
GOÜ’lerin çoğu yetersiz döviz rez-
ervleri; ciddi bütçe açıkları; küresel 
krizden bu yana çoğunlukla özel sek-
törde, özellikle de finansal olmayan 
şirketlerde yoğunlaşmış dış borçlar/
döviz borçları ile krize yakalandılar. Üs-
telik başta petrol, düşen emtia fiyatları 
da birçok GOÜ’ye darbe vurdu. Türkiye 
kayda değer bir hammadde üreticisi 
sayılamayacağı için son gelişme lehine 
olduysa da, yukarıda sayılan diğer tüm 
makro sorunlar ekonominin fazlasıyla 
belini büküyor. Bu nedenlerle küresel 
yardım inisiyatifleri gerçekleşmezse, 
GOÜ’lerin kendi iç dinamikleriyle 
ekonomilerine ivme kazandıracak 
cephanelikleri bulunmuyor.

KRİZ NEDEN GOÜ’LERİ SERT 
ÇARPTI?

GOÜ’lerin birçoğunda çok önemli bir 
döviz kazanç kapısı olan turizm çökmüş 
durumda. Biz güneydeki açılamayan 
otelleri konuşurken, Tayland’da turis-

tler ortadan kaybolunca fillerin açlıktan 
kırıldığı, Peru’da İnka başşehri Machu 
Picchu’nun kapatıldığı, Afrika’da safari 
sektörünün çöktüğü bildiriliyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da en 
fazla hizmetler sektörü zarar görüyor. 
Perakende ticaret, eğlence, lokanta-
kafeler, ulaştırma sektöründe istihdam 
edilenler arasında çok sayıda GOÜ 
yurttaşı çalışan var. Nijerya, Filipinler, 
Lübnan gibi birçok GOÜ’nün ekono-
misi işçi dövizleri ile dönüyor.

Uçuşlar iptal edilince Kenya’nın 
taze çiçek üreticileri ürünlerini Batılı 
müşterilere gönderemiyor. Sınırların 
kapanmasıyla Doğu Avrupalılar 
başta Fransa, Almanya, İngiltere 
gelmek üzere Batı Avrupa ülkelerine; 
Meksikalılar ABD’ye gidip tarım hasadını 
kaldıramıyor. Çilekler, kuşkonmazlar to-
planamazken bir “kaybet-kaybet” du-
rumu ortaya çıkıyor.

Polonyalılar-Macarlar arasında 
yaygın; hafta içi İngiltere gibi ülkelerde 
mesai yapıp işçi koğuşlarında yaşayıp; 
hafta sonunu charter uçuşlarıyla ailes-
inin yanında geçirmeye dayanan “iki 
mekanlı” istihdam tipi kayboluyor. 
GOÜ’lerin salgın karşısında tama-
men kapanmanın ekonomik faturasını 
üstlenmeye cesaret edememeleri 
hastalığın yayılmasına, bütün dünyanın 
daha ağır bir fatura ödemesine ned-
en olabilir. Buna karşın ekonomileri 
darboğazda bulunmasına karşın 
Hindistan ve Güney Afrika Türkiye’nin 
yapamadığını yapıp sıkı bir sokağa 
çıkma yasağı uygulamaya başladılar.

KORONAVİRÜS VE GELİŞMEKTE 
OLAN ÜLKE EKONOMİLERİ

PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU
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TÜRKİYE NİYE SWAP PROGRA-
MINDA YOK?

ABD 2009’daki gibi kritik gördüğü 
ülkelerin merkez bankalarına swap 
hatları açarak, dolar likiditesiyle 
hem ödemeler sistemini rahatlattı 
hem de ABD dolarının daha fazla 
değerlenmesini engelleyici bir adım 
attı. Programa AMB, Japon, İsviçre, 
Avustralya merkez bankalarının yanı 
sıra Brezilya, Meksika, Güney Kore 
de dahil edildi. Güney Afrika, Hindis-
tan, Tayland gibi bazı G-20 ülkeleri 
gibi Türkiye de liste dışı bırakıldı. 
Tayyip Erdoğan’ın tüm çağrılarına 
karşın ABD’yle ticari ilişkilerin sınırlılığı, 
ekonominin kırılganlığı, merkez 
bankasının bağımsız olmaması 
Türkiye’nin çizik yemesinin neden-
leri olabilir. Bir de, Londra ile geçen 
yılki swap savaşı nasıl geri teptiyse, 
rahip Brunson tartışması sürecinde 
TCMB rezervlerinden ABD hazine 
kağıtlarının neredeyse sıfırlanması 
kararının bugün diyetinin ödendiği 
düşünülebilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

IMF genel direktörü Kristali-
na Georgieva “yükselen ülkelerin” 
2.5 trilyon dolarlık desteğe ihtiyaç 
duyduğunu düşünüyor. Şimdilik en 
yoksul ülkelere yönelik 50 milyar dolar 
dışında hiçbir ülke IMF’nin kapısını 
çalmadı. Muhtemelen yumurtanın 
kapıya dayanması, ilk “teslim 
bayrağını” başka ülkelerin çekmesi 
bekleniyor.

GOÜ’lere yönelik en kapsamlı 
kurtarma paketi önerisi BM Ticaret 
Kalkınma Konferansı’ndan (UNCTAD) 
geldi. Kurum üç ayaklı bir finansman 
programı öneriyor:

■ Özel çekme haklarının (ÖÇH) 
kapsamının genişletilmesiyle 1 trilyon 
doların serbest kalması, (ÖÇH ba-
sitçe bir ülkenin kendi yerel parasıyla 
IMF tarafından küresel rezerv paraya 
erişmesi anlamına geliyor.)

■ Bu yıl GOÜ’lere ait 1 trilyon dolar 
borcun iptal edilmesi,

■ Sağlık sistemlerinin ayağa 
kaldırılması amacıyla 500 milyar 
dolarlık Marshall Planı’ndan bağışlar 
dağıtılması.
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UNCTAD COVID-19 RAPORU

UNCTAD önerilerini 
ayrıntılandırdığı “Covid-19 GOÜ’lere 
Şok” başlıklı bir rapor yayımladı. 
Raporda salgının sonuçlarını tah-
min etmenin giderek güçleştiği, an-
cak aşağıdaki nedenlerle kalkınan 
ekonomiler için aşağıdaki risklerin 
ortaya çıkmasının beklendiği ifade 
ediliyor:

Birincisi, eğer depresyon 
savuşturulabilirse bile küresel 
ekonomiyi bu yıl bir durgunluk 
bekliyor. İkincisi, 2010’dan sonra 
gözlemlenen hızlı toparlanmanın, 
bu kez Çin’in kapsamlı ekonomik 
canlandırma harekâtına girişecek 
gücü olmaması da dahil, zayıflayan 
kamu sektörü, daralan mali alan, 
net hata noksan kalemlerine 
yansıyan kural dışı finansal akışlar 
nedeniyle tekrarlanması beklenme-
meli. Üçüncüsü, dış ticaretin hızlıca 
canlanması da, muhtemelen, te-
darik zincirlerinin basitleştirilerek 
revize edilecek olması kaynaklı 
güç görünüyor. Dördüncüsü, emtia 
fiyatlarının kısa sürede toparlanması 
da olası gözükmüyor. Beşincisi, 
GOÜ’ler Küresel Finansal Krizden 
sonra hem rezerv paralar cinsin-
den özel borçların artması, hem de 
alacaklıların resmi kuruluşlardan öte 

yabancı bankalar ve hedge fonları 
gibi özel aktörler haline gelmesiyle 
yeni kırılganlıklar peydahladılar. So-
nuncusu da, GOÜ’lerin uluslararası 
rezervleri tarihsel standartlara göre 
yüksek düzeyde bulunsa da (Tür-
kiye için bu durum bile geçerli değil) 
tahkimat Covid-19’un yarattığı 
büyük sarsıntıyı kaldıracak güçte 
değil.

UNCTAD’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

UNCTAD çözüm önerilerini de 5 
maddede topluyor:

Birincisi, IMF’nin ÖÇH kotalarını 
yoksul ülkelere aktarması gereki-
yor. İkincisi, IMF tarafından sermaye 
kontrolleri gerekli, sürekli ve meşru 
bir hak olarak tanınmalı. Üçüncüsü, 
dış borç ödemelerinde geçici dur-
durmalar borçlu ülke tarafından 
tek taraflı yürürlüğe sokulabilme-
li. Dördüncüsü, yeni bir borç 
iyileştirme programı tasarlanmalı. 
Dünya Bankası’nın dünyanın en 
yoksul 76 ülkesi için attığı adımın 
kapsamı genişletilmeli. Beş, en yok-
sul GOÜ’ler için Resmi Kalkınma 
Yardımı (Official Development As-
sistance) yükümlülükleri yerine ge-
tirilmeli.

Yeni bir dünyaya atım atarken, 
eski küresel yönetişim zihniyetinin 
pespayeliği apaçık ortaya çıkarken, 
UNCTAD’ın önerileri tartışmalar için 
bir başlangıç noktası olma niteliğiyle 
büyük önem taşıyor.

(Birgün)
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Koronavirüs pandemisiyle mü-
cadele etmenin ilk koşulu doğru besle-
nerek vücudun savunma mekanizması 
bağışıklık sistemini güçlü tutmak.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör 
Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, koro-
navirüse karşı beslenmenin önemli bir 
sağlık belirleyicisi ve immün sistemini 
etkileyen en önemli faktörlerden biri 
olduğunu söyledi.

“Sadece koronavirüs ve benzeri 
büyük salgınlarla mücadele ederk-
en değil her daim bağışıklık sistem-
imizi kuvvetli tutmalıyız ki hastalıklara 
yakalanma riskimiz minimuma insin. O 
yüzden Dünya Sağlık Örgütü’nün de 
belirttiği gibi haftada 2-3 öğün balık 
tüketmeliyiz. Balık içerdiği kaliteli pro-
tein, kaliteli yağ, B1, B3, B6, B7 ve 
B12 ve yağda eriyen A ve türevleri, A 
vitaminin öncül maddesi beta karoten, 
D vitamini, kalsiyum, çinko, fosfor, po-
tasyum, selenyum ve magnezyum gibi 
minerallerle güçlü bir antioksidan ve an-
tiflamatuar etkiye sahip. Salgın süresin-
ce ibreyi değiştirecek vücut için gerekli 
birçok desteğin bir arada bulunduğu 
süper besinlerden biri.”

OMEGA-3 HER DERDE DEVA

Kızıltan, özellikle yağlı balıkların içer-
isindeki yüksek miktardaki Omega-
3’ün vücudumuz tarafından üretile-
meyen, dışarıdan alınan ve yaşamsal 
fonksiyonların devam etmesinde etkin 
bir rolü olan doymamış yağ asitlerinden 
biri olduğunu sözlerine ekledi.

“Omega-3 metabolizmayı kuv-
vetlendirerek vücudun direncini artıran 
enfeksiyonlara karşı koruyan, kanser 
hücrelerini bloke eden, kolesterol, alz-
heimer, diyabet riskini düşüren, kardi-
yovasküler sistemi destekleyen, şeker 
hastalıklarından depresyona, göz 
sağlığından cilt ve saça kadar fayda 
sağlayan geniş kapsamlı bir işleve sa-
hip. Beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği 
için öğrenmeyi çabuklaştırıyor, hafıza 
ve dikkat yeteneğini geliştiriyor. Aynı za-
manda kemik gelişimini desteklediğini 
de destekliyor. Bu yüzden anne adayları, 
çocuklar ve yetişme çağındaki gençler 
için de çok önemli. Omega-3 ihtiyacını 
doğal yollardan karşılamanın kolay 
olduğu bir coğrafyada yaşadığımız için 
şanslıyız.”

BAĞIŞIKLIĞIN KALKANI BALIK

Balığın bir yandan doktora ilaca, 
antibiyotiğe mecbur kalmadan be-
denin koruma kalkanına destek olurk-
en diğer yandan da uzun süre tokluk 
sağladığından bahseden Sinan Kızıltan, 
“Kılçığı, kuyruğu, kafası da kalsiyum 
açısından zengin. Balığı beslenme ru-
tinimize dahil ederek kaliteli, lezzetli, 
pratik, ekonomik ve sağlıklı bir öğün 
oluşturabiliriz. Düzenli tüketmeyi 
alışkanlık haline getirirsek gelebilecek 
her türlü salgına hazır oluruz.”

VATANDAŞ UCUZA SOMON VE 
ALABALIK YİYECEK

Kızıltan, Tarım ve Orman Bakanlığı 
öncülüğünde “Evde Hayat, Sofrada 
Balık” kampanyasının başlatıldığını, 
zincir marketlerde üç gün süreyle 
çipura ve levreğin maliyetine satıldığını 
aynı kampanyanın 15-16-17 Nisan’da 
Türk somonu, 20-21-22-23 Nisan’da 
alabalık için de yapılacağına değinerek, 
“Türkiye’den yılın ilk çeyreğinde 66 ülk-
eye 47 bin 670 tonluk su ürünleri ihraç 
edildi. 248,1 milyon dolar gelir elde edil-
di. Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Ja-
ponya en fazla ihracat gerçekleştirilen 
ülkeler oldu. Hollanda’ya 37 milyon 
dolar, İtalya’ya 31 milyon dolar ve 
Japonya’ya 24 milyon dolarlık su ürün-
leri ihracatı gerçekleştirildi” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLU BA-
LIKTAN GEÇİYOR
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KİTAP DÜNYASI

Yaşar Aksoy, Kurtuluş Savaşı’nın 
bir numaralı casusu İzmirli Türk subayı 
Gâvur Mümin’in destansı ve gizemli 
yaşamını, kahramanımızın hatıratı, 
fotoğraf albümleri, madalyaları, gizli 
belgeler ve onu tanıyan yakın akrabaları 
ve canlı tanıklar üzerinden yaptığı 40 yıl 
süren araştırmaları sonucunda yazdı.

Bu kitapta Çanakkale, Kanal 
Harekâtı, Doğu Cephesi gibi muhare-
belerde çarpıştıktan sonra, emperyal-
izmin işgali altındaki bir ülke ve şehirde, 
melon şapka hatta Yunan üniforması 
giyerek işgalcilere katılan ve yıllarca 
Gazi Mustafa Kemal’in casusluğunu 
yapan bir Türk subayının efsanelere ve 
karanlıklara karışmış çarpıcı yaşamı, 
vatan sevgisi ve Yunan zindanlarında 
işkence içinde geçen yılları anlatılıyor.

Bu kitapta yine ilk kez “Ulusal 
Kurtuluş” için canları pahasına mü-
cadele veren gizli direniş örgütleri gün-
deme getirilerek nice isimsiz kahrama-
na olan vefa duygusu pekiştiriliyor.

(Yaşar Aksoy, Gavur Mümin - Gazi 
Paşa’nın Casusu, Kırmızı Kedi Yayınevi, 
344 sayfa)

                                                                                                                                                      

                                                                 
Paşam Nereye Kadar 

Çekileceğiz?
Birinci Dünya Savaşı ve 
İstiklal Harbi Hatıraları

Antalya Darülmuallimin 
Mektebi’ne gidebilmesi için yaşı, 
ailesi tarafından üç yaş büyütülen 
Dürdali Karasan, henüz 14’ünde 
ve ikinci sınıf öğrencisiyken, 
“onbeşliler” olarak bilinen 1315 
(1899-1900) doğumlularla askere 
alınır. İstanbul İhtiyat Zabiti 
Talimgâhı’nda aldığı kısa eğitimin 
ardından 1916’da Suriye-Filistin 
Cephesi’ne gönderilir. Birüssebi-
Gazze Meydan Muharebesi’nde 
yaralanarak bir süre hastanede te-
davi görür. Aynı cephede katıldığı 
Nablus Meydan Muharebesi’nde 
esir düşer ve Mısır Seydibeşir Esir 
Kampı’nda iki yıl sürecek esaret 
günleri başlar. Savaşın ardından, 
ailesi şehit düştüğünü düşünürken, 
zorluklar içinde Kalkan’daki evine 
ulaşır ama kısa süre sonra Mayıs 
1921’de İstiklal Harbi’ne çağrılır. 
9 Eylül 1922’de İzmir’e giren ilk 
askerler arasındadır. Üçüncü kez 
askere alındığında yıl 1942’dir. Dür-
dali Karasan’ın, 1918’de Filistin 
Cephesi’ndeyken, Sekizinci Ordu 

Komutanı Cevat Paşa’ya 
sorduğu Paşam Nereye Kadar 
Çekileceğiz? sorusu, bu anılara 
da adını veriyor. Dostu Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın daktilo ettiği 
metin, 67 yıllık ömründe üç kez 
askere alınan Dürdali Karasan’ın 
çocukluğu, zorlu savaş dönemi, es-
aret günleri ve maceralı yaşamının 
yanı sıra, iç ve dış siyasi gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerini de içeri-
yor.

(Mehmet Dürdali Karasan, 
Paşam Nereye Kadar Çekileceğiz? 
Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal 
Harbi Hatıraları, İş Bankası Kültür 
Yayınları, 336 sayfa)

Gavur Mümin - Gazi Paşa’nın Casusu
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136 BIN FIRMANIN KOSGEB 
TAKSITLERI 3 AY ERTELENDI

KOSGEB’in kredi destek 
programından faydalanan ve bankalara 
ödemeleri devam eden 136 bin 
KOBİ’nin, nisan, mayıs ve haziran 
aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında alınan önlemler ve bunların 
ekonomiye yansımaları değerlendirildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi, sigorta 
ve kredi geri ödemelerine sağlanan 
kolaylıklara bir yenisini daha eklediklerini 
ve KOBİ’lere, banka kredi ödemelerini 
erteleme imkanı sağladıkları müjdesini 
verdi.

Erdoğan tarafından açıklanan düzen-
leme ile Kovid-19 salgınının etkilerinin 
azaltılması için reel sektöre destek olmak 
amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan 
kredi destek programlarından faydalanan 
işletmelere bir kolaylık getirildi. Bankalara 
kredi ödemeleri devam eden işletmelerin 
nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi 
taksitlerinde 3 ay ertelemeye gidildi.

KOSGEB’in kredi destek programları 
kapsamında bankalardan kredi kul-
lanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. 
Bu işletmelerin nisan, mayıs ve haziran 
aylarına tekabül eden borçları 713 milyon 
lira tutuyor.

Erteleme karşılığında işletmeler her-
hangi bir masraf ödemeyecek. Erteleme-
den kaynaklanan finansman maliyetini de 
KOSGEB karşılayacak.

İstanbul Sanayi Odası, korona 
virüsünün ülkemizde de ortaya çıkması 
sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi 
fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden 
firmalara yönelik bir açıklama yaptı.

Fırsatçılık yapan firmalara karşı 
odanın disiplin mekanizmalarının 
harekete geçirileceğini açıklayan İSO, 
kamuoyuna şu açıklamada bulundu:

“İstanbul Sanayi Odası olarak, ürün-
lerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara 
karşı odamızın disiplin mekanizmalarını 
çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları 
yapan firmalara hak ettikleri cezaları 
vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. 
Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; 
İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur 
edenlere karşı sessiz kalmayacaktır.”

Aralık 2019’da Resmi Gazete’de 
yayımlanan vergi paketi ile hayatımıza 
yepyeni bir vergi girdi; Dijital Hizmet 
Vergisi. Yeni verginin uygulanmasına 
dair esaslar da bugün Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital 
hizmet vergisinin uygulamasına dair 
esasları belirledi. Resmi Gazete’nin 
bugünkü sayısında yayımlanan konuya 
ilişkin tebliğe göre, dijital ortamda 
sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, 

görsel veya dijital herhangi bir içeriğin 
dijital ortamda satışı ile dinlenmesi, 
izlenmesine, oynanması veya elek-
tronik cihazlara kaydedilmesi veya bu 
cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital 
ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların 
birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri 
dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi 
hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital 
hizmet vergisine tabi olacak.

1 MART’TAN İTİBAREN YÜZDE 7.5
Buna göre, dijital hizmet sağlayıcısının 

Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden mükellef olup olmamasının, 
dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi 
bulunmuyor.

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 
milyon TL’den ve dünya genelinde elde 
edilen hasılatı 750 milyon euro veya 
muadili yabancı para karşılığı TL’den 
fazla olanlar, ilgili kanun paralelinde 1 
Mart’tan itibaren %7.5 oranında dijital 
hizmet vergisi mükellefi olacaklar.

Bankacılık kanunun faaliyet konularını 
belirleyen 4. maddesi kapsamında banka 
ve finans kuruluşlarının faaliyetlerinde 
elde edilen hasılat, bu kuruluşların dijital 
ortamda sunulan; finansal araçların 
alım satımına aracılık işlemleri, sigorta 
acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık 
hizmetleri dolayısıyla elde edilen hasılat 
istisna kapsamında sayıldı.

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme 
dönemi, takvim yılının birer aylık dönem-
leri olarak belirlendi.

İSO’dan Fahiş Fiyat 
Artışı Yapan Firmalara 
Uyarı

Dijital Hizmet 
Vergisi’nin 
Uygulanmasına Dair 
Esaslar Resmi Gazete’de



35

KISA VADELI DIŞ BORÇ STOKU 
123,6 MILYAR DOLAR

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 
yıl sonuna göre önemli bir değişiklik 
göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında 
23,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli 
dış borç stoku yüzde 1,0 oranında arta-
rak 56,8 milyar dolar olurken, diğer sek-
törlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 
1,0 oranında azalarak 58,4 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine 
ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri 
açıklandı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları 
kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre 
yüzde 11,3 oranında azalarak 6,9 milyar 
doları seviyesinde gerçekleştirdi. Banka 
hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tev-
diat hesabı yüzde 0,1 oranında azalarak 
21,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik 
bankaların mevduatı da yüzde 0,7 
oranında azalışla 13,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin 
TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonu-
na göre yüzde 11,5 oranında artışla 15,2 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TEPAV Perakende Güven Endeksi, 
Mart 2020’de bir önceki aya göre 7,1 
puan azalırken, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre ise 9 puan azaldı.

Perakende güven endeksi koronavirüs 
nedeniyle sert düştü. TEPAV’ın hazırladığı 
perakende güven endeki TEPE, COV-
ID-19 salgınının etkisiyle Mart 2020’de 
bir önceki aya göre 7.1 puan azalırken, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 
9 puan azaldı. Perakende güveninin 
azalışında geçen 3 ayda işlerin durumu ve 
gelecek 3 ayda satış beklentisi gösterge-
lerindeki düşüş etkili oldu. “Elektrikli ev 
aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü, 
mart ayında perakende güveni artan tek 
sektör oldu. TEPAV bu artışta yaklaşık 
25 milyon öğrenciyi kapsayan uzaktan 
eğitime geçişin etkili olduğu belirtti. AB-
27 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında 
Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro 
Bölgesi’nden daha kötü performans ser-
giledi.

Mart ayında -21,4 puan değerini alan 
TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9 
puan, geçen aya göre 7.1 puan azaldı. 
TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya 
göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin 
durumu ve gelecek 3 ayda satış beklen-
tisi göstergelerindeki azalış etkili oldu.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklen-
tilerinin denge değeri Mart 2020’de -21,8 
puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya 
ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya 
göre 13,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 17 puan azaldı.

Mart 2020’de TEPE anketi 
katılımcılarının yüzde 26,3’ü önümüzdeki 
3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 
36,2’si işlerinde kötüleşme beklediğini 
belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemey-
enlerin oranı ise, yüzde 37,6 oldu.

Endekse göre işlerin geçen yılın aynı 
dönemine göre durumu, Mart 2020’de 
-44,4 puan değerini alarak, Şubat 
2020’ye göre 14,1 puan, Mart 2019’a 
göre 23,2 puan azaldı. Mart 2020’de 
TEPE anketi katılımcılarının yüzde 16,3’ü 
geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde 
artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş 
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,7 
olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde 
bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı 
ise, yüzde 23,1 oldu.

Türkiye imalat sanayi PMI endeksi 
mart ayında 48,1 ile yeniden daralma 
bölgesine girmiş oldu. Endeks bir önceki 
ay 52,4 olmuştu.

Ekonomik büyümenin öncü gösterge-
si olan imalat sanayi performansında en 
hızlı ve güvenilir referans kabul edilen 
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI 
(Satın Alma Yöneticileri Endeksi) mart 
ayında 48,1’e gerileyerek son üç ayda ilk 
kez eşik değer 50,0’nin altında kaydedi-
ldi. Sektördeki zorlukların büyük ölçüde 
koronavirüs salgınından kaynaklandığı 
belirtildi. Salgın, üretim ve yeni siparişlerin 
yavaşlamasına yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası’nın 1 Nisan 
2020 tarihi itibariyle ilk kez açıklamaya 
başladığı Türkiye Sektörel PMI verilerine 
göre ise koronavirüs nedeniyle mart ayında 
sektörlerin çoğunda faaliyet koşulları 
yavaşlama gösterdi. Metalik olmayan 
mineral ürünler sektörü yavaşlamada ilk 
sırada yer alırken, gıda ürünleri ile kara ve 
deniz taşıtları olmak üzere sadece iki sek-
tör faaliyet koşullarında iyileşme kaydet-
ti. Takip edilen 10 sektörün yedisinde 
çalışan sayıları artış gösterdi. En hızlı istih-
dam artışı ise kimyasal, plastik ve kauçuk 
sektörlerinde oldu.

Ekonomik büyümenin öncü gösterge-
si olan imalat sanayi performansında en 
hızlı ve güvenilir referans kabul edilen 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat 
PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 
anketinin Mart 2020 dönemi sonuçları 
açıklandı.

TEPAV Perakende 
Güven Endeksi’nde Sert 
Düşüş

İmalat Sanayi PMI 
Endeksi Yeniden 50’nin 
Altında
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KOBİ’LERIN TICARI ALACAK 
SIGORTASINA REASÜRANS 
DESTEĞI

KOBİ’lere yönelik ticari alacak 
sigortası sunulmasını içeren devlet 
destekli sistem kapsamında Olağandışı 
Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde 
kalan ve teminat verilen riskin %50’lik 
kısmı için %75 ve üzeri, kalan %50’lik 
kısmı oluşturan pay için ise %110 ve 
üzeri reasürans desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 
yayımlanan devlet destekli ticari alacak 
sigortası sistemine devlet tarafından 
taahhüt edilecek reasürans desteğine 
ilişkin karar, 1 Nisan 2020- 1 Nisan 
2021 arasında akdedilecek sigorta 
sözleşmelerini kapsıyor.

1 NİSAN’DA GEÇERLİ OLACAK
Buna göre, söz konusu sigorta 

sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak 
reasürans ve retrosesyon yoluyla trans-
feri yapılamayan

risklerin hasar prim oranı; sistemin 
işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı 
Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde 
kalan ve teminat verilen riskin %50’lik 
kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri, 
teminat verilen riskin kalan %50’lik 
kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri 
reasürans desteği taahhüt edildi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya 
çıkması durumunda, söz konusu tutar, 
Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin 
talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesinden ödenecek. Karar, 1 
Nisan’dan geçerli olmak üzere bugün 
yürürlüğe girdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 
şubatta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık 
bazda yüzde 13,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
ülke ekonomisinde üretimi yapılan 
hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde 
karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek 
için hazırlanan “Hizmet Üretici Fiyat 
Endeksi” verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir 
önceki aya kıyasla yüzde 0,8, geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 ve on iki 
aylık ortalamalara göre ise yüzde 14,68 
artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, 
ulaştırma ve depolama hizmetlerinde 
yüzde 14,68, konaklama ve yiyecek 
hizmetlerinde yüzde 15,13, bilgi ve 
iletişim hizmetlerinde yüzde 5,16, 
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 18,66, 
mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde 
yüzde 12,95, idari ve destek hizmetler-
inde yüzde 11,46 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında 
ise endeks, ulaştırma ve depolama 
hizmetlerinde yüzde 0,33, konaklama 
ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,19, 
bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13, 
mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde 
yüzde 2,73, idari ve destek hizmetler-
inde yüzde 0,13 artarken, gayrimen-
kul hizmetlerinde yüzde 1,05 azalış 
gerçekleşti.

Alt sektörler incelendiğinde tele-
komünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda 
yüzde 0,53 azalma oldu. Buna karşılık 
posta ve kurye hizmetleri yüzde 23,19, 
bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri 
yüzde 22,51, depolama ve destek 
hizmetleri, taşımacılık için yüzde 22,01 
ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler 
oldu.

Sanayi üretiminin yönünü işaret 
eden göstergelerden biri sayılan ham-
madde ithalatı, aylık bazda 2020’nin ilk 
çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yüksek 
çıkması gerekirken mart ayında ithalatı 
yüzde 1.05 oranında geriledi.

Dünya gazetesinden Mehmet 
Kaya’nın haberine göre, Türkiye’nin 
yüksek miktarlı hammadde bağımlılığı 
nedeniyle, sanayi üretiminin yönünü 
işaret eden göstergelerden biri sayılan 
hammadde ithalatı, 2019’un son 
çeyreğindeki toparlanmasının ardından 
2020’ye de zayıf girdi. Türkiye’nin 
büyümesi 2019’da 2018’in altında 
seyretmişti. Aylık bazda hammadde 
ithalatı 2019’un son çeyreğine kadar, 
ekonominin bu yönelimine paralel olarak 
gerileme gösterdi. Son çeyrekte topar-
lanma da hammadde ithalatına yansıdı.

Aylık bazda 2020’nin ilk çeyreğinde 
sanayi üretiminde toparlanmanın devamı 
beklense de COVID-19 salgının etkisinin 
hızla görülmesi dikkat çekti. Türkiye’nin 
en fazla hammadde ve aramalı tedar-
ikçisi Çin’de yaşanan sorunların etkisi 
Mart ayında kendisini hissettirdi ve baz 
etkisi nedeniyle yüksek çıkması gereken 
hammadde ithalatı yüzde 1.05 oranında 
geriledi.Ticaret Bakanlığı bültenine göre 
2020 Mart ayında ara mal ithalatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.05 
azalarak 14 milyar 167 milyon dolar 
oldu. Aramalı ithalatı, yatırım, diğer ve 
tüketim malları ithalatında gerileyen tek 
kalem olarak gerçekleşti. Buna karşılık 
yine de 2020’nin ilk çeyreği toplamına 
bakıldığında COVID-19 salgınının etkisi 
öncesi toparlanmanın işaretleri görüldü. 
Ocak-Mart döneminde hammadde 
ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre 
yüzde 8.03 artarak 42 milyar 604 milyon 
$ düzeyine geldi.

Hizmet Üretici Fiyat 
Endeksi Şubatta Arttı

Hammadde İthalatı 
Yeniden Geriledi
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ŞUBATTA CARI AÇIK 1.23 MILYAR 
DOLAR

Cari işlemler hesabı 2020 şubat 
döneminde 1 milyar 230 milyon dolar 
açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), 2020 şubat dönemi ödemeler 
dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; 
bir önceki yılın şubat ayında 117 milyon 
dolar açık veren cari işlemler hesabında, 
bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon 
dolar açık gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi 
tablosundaki dış ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 172 
milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon 
dolara ve birincil gelir dengesi açığının 
222 milyon dolar artarak 729 milyon 
dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler 
hesabı ise bir önceki yılın şubat ayında 3 
milyar 225 milyon dolar fazla vermişken, 
bu ayda 2.567 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net 
girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 
315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler 
dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 41 milyon dolar tutarında 
artarak 855 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında 
yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net 
çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 
208 milyon dolar artarak 614 milyon 
dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı 
net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre 34 milyon dolar artarak 92 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat maliyet endeksi, şubatta aylık 
bazda yüzde 0,15, yıllık bazda 8,49 artış 
kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına 
ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. 
Buna göre, Endeks şubatta bir önceki 
aya göre yüzde 0,15, geçen yılın şubat 
ayına göre de yüzde 8,49 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 
0,36 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,25 
azaldı. Şubat 2019’a göre malzeme 
endeksinde yüzde 4,94, işçilik endek-
sinde yüzde 16,07 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi şubatta 
bir önceki aya göre yüzde 0,22, geçen 
yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,67 
artış gösterdi. Şubatta, ocak ayına göre 
malzeme endeksi yüzde 0,51 artarken, 
işçilik endeksi yüzde 0,33 düşüş göster-
di. Yıllık bazda bakıldığında malzeme 
endeksi yüzde 5,14, işçilik endeksi 
yüzde 15,99 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet 
endeksi şubatta bir önceki aya göre 
yüzde 0,06 azalırken, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 7,86 arttı. Şubatta bir 
önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 
0,11 azalış kaydederken, işçilik endeksi 
yüzde 0,03 arttı. Geçen yılın aynı ayına 
göre ise malzeme endeksinde yüzde 
4,32, işçilik endeksinde yüzde 16,37 
artış kayıtlara geçti.

Son bir ayda e-ticarete başlamak 
isteyen KOBİ sayısı, 6 ayın ortalamasına 
kıyasla yüzde 50 artış gösterdi. Market, 
gıda, hızlı tüketim, temizlik, dezenfek-
tan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve 
çocuk tekstili kategorilerinde e-ticaret 
sitelerinin satışları yüzde 200 arttı.

Koronavirüs nedeniyle iş yerini 
kapatmak zorunda kalan küçük ve orta 
ölçekli birçok işletmede, işini dijitale 
taşıma ve e-ticaret sitesi açma yönünde 
hareketliliğin arttığını ifade eden TOBB 
E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret 
Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, 
“Son bir ayda başta market, gıda, hızlı 
tüketim, temizlik, dezenfektan, kitap, 
oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk 
tekstili olmak üzere bazı kategorilerde 
e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 
arttı. E-ticarete başlamak isteyen KOBİ 
sayısı ise, 6 ayın ortalamasına kıyasla 
yüzde 50 artış gösterdi. En çok gıda 
ve hızlı tüketim malzemesi satışı yapan 
işletmelerden talep geliyor. Tekstil işiyle 
uğraşan esnaf ve işletmelerde de bir 
hareketlilik var. Mesela butiğini kapatmak 
zorunda kalan da e-ticarete geçiş yapma 
yönünde adım atıyor. İçinden geçtiğimiz 
süreçte, dijitalleşen şirketler daha rahat 
edecekler” dedi.

İnşaat Maliyet Endeksi 
Şubatta Arttı

Online Esnaflığa Talep 
Yüzde 50 Arttı
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