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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
30 Kasım 2021 Salı

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/11/2021 Tarihli ve 1227, 1228, 1229,
1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 ve 1236 Sayılı Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında
Yönetmelik
–– Orman Kanununun 18 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve
Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik
Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM2021/28)
–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi
Uygulama Tebliği (No: 2021/37)
–– Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun
Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
–– Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2018/27658 Başvuru Numaralı Kararı
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Gıda Komitesi toplandı
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi
toplandı.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplandı.
Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Toprak Mahsulleri
Ofisi Ahmet Güldal ile birlikte ilgili diğer bürokratlar katıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sekreteryalığını üstlendiği toplantıya ilişkin
bilgi ve fotoğraflar, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabından
yayınlandı.
Toplantıda, bozulan arz-talep-stok dengesi ve gıda fiyatlarına ilişkin görünümün ele
alınması bekleniyor.
Yine toplantıda çiğ süt referans fiyatının belirlenmesi ve ardından kararın Ulusal Süt
Konseyi tarafından kamuoyuna deklare edilmesi bekleniyor.
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Gıda Komitesi’nden süt ve hububat
kararı
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ye Maliye Bakanlığı Gıda Komitesi
tarafından yapılan açıklamasında, Ulusal Süt Konseyi’nin en kısa sürede
çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık
kalındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ekmeklik buğdayda ve yemlik
hububatta (arpa, mısır) üreticilerin ve vatandaşların fiyat
dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO
satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29.11.2021 tarihinde Gıda ve Tarımsal ürün
Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan'ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı
Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandığı kaydedildi.
Yapılan basın açıklamasında, pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik
canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklığın küresel çapta emtia fiyatlarını
artırdığı ve Türkiye’nin de bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtildi.
Bugün gerçekleştirilen Komite toplantısında, çiğ süt referans fiyatlarının durumunun,
artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirildiği ve bu kapsamda Ulusal Süt
Konseyi’nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi
konusunda mutabık kalındığı açıklandı.
Komite toplantısında ayrıca, ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır)
üreticilerin ve vatandaşların fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat
dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırıldığı
belirtildi.
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Çiğ süt referans fiyatı açıklandı
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70
kuruşa çıkardı. Destek primi litre başına 20 kuruş olarak açıklandı.

İRFAN DONAT
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa
çıkardı. Destek primi litre başına 20 kuruş olarak açıklandı.
Uygulanacak kalite kriterlerinde, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değeri baz
alınacak.
Ayrıca, yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için +/-7
kuruşnfark uygulanacak.
USK Yönetim Kurulunda yaklaşık 3 saat süren toplantı sonucunda alınan yeni karar
ve fiyat, 8 Aralık 2021’den itibaren geçerli olacak.
Geçerlilik süresi ise süt yem paritesine göre uygulanacak. Parite 1.1’e düştüğünde
Ulusal Süt Konseyi yeniden toplanarak referans fiyatı belirleyecek. Gıda Komitesi, çiğ
süt tavsiye fiyatına yönelik karar alma işini yeniden USK'ya bıraktı.
USK'dan yapılan açıklamada, maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler
görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verilecek.
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Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet
Merkezi ile TOGG’a kalifiye eleman
yetiştirilecek
Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (BUTGEM) 615 bin
euroluk yatırımla kurulacak ‘Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi’ ile
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve ana sanayinin nitelikli
personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Elektrikli araçlar alanında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ve ana sanayinin
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle Bursa Tasarım ve Teknoloji
Geliştirme Merkezi’nde (BUTGEM) 615 bin euro yatırımla ‘Elektrikli Araçlar
Mükemmeliyet Merkezi’ kurulacak.
Merkeze ilişkin bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü ve BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan,
BUTGEM'in farklı alanlarda ilin ihtiyacı olan sektörlerde insan kaynağı geliştiren bir
merkez olduğunu söyledi.
Geçen yıl Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle
sektörel mükemmeliyet merkezleri çağrısının açıldığını aktaran Karahan, BUTGEM
ve BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortaklığı olarak "Hibrit ve Elektrikli
Araçlar Mükemmeliyet Merkezi" projesiyle başvuru yaptıklarını belirtti.
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Projenin kabul gördüğünü ifade eden Karahan, aralık ayında sözleşmenin
imzalanacağını ve bundan sonraki süreçte eğitim materyalleri ile faaliyetlerinin
hazırlanacağını kaydetti.
TOGG'un yatırımının Bursa'da olması, otomotiv ana sanayi firmalarının hibrit ve
elektrikli araçlar yatırımına girmesiyle sektörün çok hızlı büyüyeceğini vurgulayan
Karahan, "Böyle bir eğitim alanının hem Bursa hem de ülkemiz için insan kaynağı
ihtiyacına çözüm sağlayacağını düşünüyoruz. Bu projeyi, bu ihtiyacı öngörerek
başlatmış olduk." dedi.
İlkin hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili eğitim altyapısı oluşturulacak
Projenin eğitim materyalleri kısmında hibrit, elektrikli ve otonom araçlarla ilgili eğitim
materyallerinin olacağını, hibrit ve elektrikli araçlarda seviye 1, seviye 2 ve seviye 3
personel teknisyen yetiştirmek için bütün içeriği oluşturacaklarını aktaran Karahan,
bazı derslerin sanal gerçeklik ortamında verilmesini sağlayacaklarını belirtti.
Karahan, onaylanan projenin gelecek ay sözleşmesinin imzalanacağı bilgisini
vererek, şunları kaydetti: "Projemiz toplamda 615 bin euroluk bir yatırım içeriyor.
Projemizin 3 ana ayağı var. Birinci ayağı hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili eğitim
altyapısı oluşturmak. Sertifikalı eğitimleri verebileceğimiz ve BUTGEM'in bu alanda
da sürekli meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarını açabileceği bir eğitim
altyapısı oluşturacağız. Eğitim içeriklerinin oluşturulmasının ardından kursiyerlere
yönelik çalışmaya başlayacağız. Proje boyunca 2 yıllık süreçte yaklaşık 400
kursiyerin sertifika almasını sağlayacağız. İşin diğer tarafında ise eğiticilerin eğitimi
olacak. Eğiticilerin eğitiminde de Türkiye genelinde 165 meslek lisesi öğretmeninin
bizzat BUTGEM'e gelip burada modüler eğitimlerden geçirilmesi sağlanacak. Bunun
amacı da şu, farklı illerde de buna benzer eğitim programlarının yakın gelecekte
açılabileceğini öngörüyoruz. Bu amaçla da o illerde konuyla ilgili disiplinlerden meslek
lisesi öğretmenlerinin bu eğitimleri almasını sağlayıp kendi illerinde benzer
programları başlatmasını hedefliyoruz. Gerek eğitim materyallerinin hazırlanmasında
gerekse eğiticilerin eğitimi programlarında Teknik Bilimler MYO öğretim
elemanlarımızın katkısı büyük olacak. Projenin devamında da BUTGEM, meslek
edindirme ve meslek geliştirme kurslarına devam edecek."
Bu eğitimlerle servis ağlarında oluşacak ihtiyacı kısa vadede karşılayabilmeyi
hedeflediklerine dikkat çeken Karahan, “Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi,
Türkiye'de bu alanda yapılan ilk uygulama oluyor. Sektör büyüdükçe bu tür
merkezlerin sayısı da artacaktır. Biz burada proaktif davrandık ve 1-1,5 yıl önce bu
projenin hazırlığıyla ilgilenmeye başladık. Çünkü elektrikli araçların pazar payının
kısa sürede artması bekleniyor. Bu merkez bu alandaki eleman ihtiyacına cevap
verebilecek eğitimlerin açılmasıyla BUTGEM, TOGG yatırımı başta olmak üzere bu
sektöre katkı koyacak.” ifadelerini kullandı.
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Dış ticaret açığı ekimde 1,44 milyar
dolar
Geçen ekim ayına ilişkin kesin dış ticaret rakamlarını açıklayan TÜİK
verilerine göre, ekim ayında ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 12,8 arttı.
Dış ticaret açığı ise 1,44 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret
sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon
dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat yüzde
22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında yüzde 19,8
artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.
Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,9 artarak 15
milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar
126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 36 milyar
193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde 118,9 oldu.

9

30.11.2021
Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 40,1 azaldı
Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2
milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e
yükseldi.
Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon
dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020
Ocak-Ekim döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 84,3'e
yükseldi.
Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde
95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve
taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.
Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı
yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve
taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ekim ayında ara mallarının
payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12,0 ve tüketim mallarının payı
yüzde 8,6 oldu.
İthalatta, 2021 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 76,9, sermaye
mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,5 oldu.
Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar
692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1
milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar
104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın
yüzde 31,1'ini oluşturdu.
Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat
15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile
ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya
ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam
ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
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İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509
milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya
izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,1'ini oluşturdu.
Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 61
milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17
milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar
306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde
40,1'ini oluşturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,2 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ekim ayında bir
önceki aya göre ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 1,3 arttı. Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
ihracat yüzde 24,3, ithalat yüzde 15,9 arttı.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan
imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi
ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7'dir. Ocak-Ekim döneminde ISIC
Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6'dır. OcakEkim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki
payı yüzde 2,9'dur.
Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,6'dır. Yüksek
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8'dir. OcakEkim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,3'tür.
Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı
içindeki payı yüzde 12,7'dir.
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 19 milyar 831 milyon dolar
oldu
Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 21
milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan, 1
milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında
yüzde 87,7 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 91,8'e yükseldi.
İhracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 172 milyar 303 milyon dolar oldu
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Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat yüzde
23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon
dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020
Ocak-Ekim döneminde yüzde 76,2 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,1'e
yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Düşük
faiz'den taviz vermem
Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman düşük faizi savunduğunu ve bu
konuda taviz vermeyeceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ekonominin sıcak gündemi 'gevşek para politikası'na ilişkin soruları da yanıtlayan
Erdoğan, şu mesajları verdi: "İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren, belki de
tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun bir
ekonomi politikası izledik. Buna da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yani biz
ekonomik olarak da bağımsızlaşma mücadelesi verdik. Bu adımları attıkça, içeriden
dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik türlü saldırılarla
karşılaştık. Bunların her birini milletimizle birlikte bertaraf ettik. Bizi kendi istedikleri
çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Büyüme
yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat hep önceliğimiz oldu. Felaket
tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize
yürümeyi sürdüreceğiz.
Bu ülke bizden önceki yıllarda dünya ortalamalarının çok üstünde oranlarla, yüksek
maliyetlerle borçlanmak zorunda bırakıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak
bağımlı bir ülke kendi politikalarını elbette hayata geçiremez. Belirlenmiş çizginin
dışına çıkmaya çalıştığınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. Buna karşı koyacak
dirayetiniz yoksa istikrarsızlığa mahkum edilirsiniz. İşte biz ülkemizi bu durumdan
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kalıcı olarak kurtarmak için son 19 yılda sergilediğimiz güçlü siyasi irade ve özellikle
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bu mücadeleyi gösterebilecek
dirayete, imkana kavuştuk.
Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle
yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam
ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak. Şunu çok açık
net söylemem gerekiyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz
özellikle düşük faizdir ve bir de faiz-enflasyon ilişkisini ben devamlı “faiz sebep,
enflasyon neticedir” diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı
tezi savunuyorum ve buna inanıyorum. Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve
bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim
varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir. Tabii burada bazıları bunun
tam aksini savunuyorlar.
Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice olduğunu savunuyorlar. Peki öyleyse
dünyaya şöyle bir bakalım; şu anda küresel ekonominin egemen olduğu dünyada
acaba enflasyon sebep, faiz netice midir; yoksa faiz mi sebep, enflasyon mu
neticedir? Şu anda işte Amerika’da enflasyonun geldiği nokta ortada. Avrupa’da
enflasyonun geldiği nokta ortada. İsrail’e bakalım… İsrail’de faiz nedir, enflasyon
nedir, oranlar ne durumdadır? Buna bakalım. Buna baktığımız zaman bizim tezimizin
doğru olduğunu oralarda zaten görüyoruz. Şu anda da ben yine iddiamdayım. Son
dönemlerde ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan spekülasyonlar var. Burada en
önemlisi, hatırlayın geçmişte Türkiye’de gecelik faizlerin 7.500’lere vardığını gördük.
O dönemde iktidarda CHP vardı. CHP’nin olduğu bir dönemin faturasını bu millet
ödedi. Tabii şimdi 18 yaş altı genç kesim, genç kuşak bunları yaşamadı ama bunları
biz yaşadık, gördük.
"Faiz lobileri kuduruyor"
Şu anda bu CHP’nin Sözcüsü de o dönemin faillerindendir. Hatırlayın Bay Kemal
grup konuşmalarında “faizi 1’e indirin, biz de gelip sizi destekleyeceğiz” dedi. Bir
insan akşam sabah bu şekilde bir değişiklik gösteremez. “Faizi 1’e indirin, biz de gelip
sizi destekleyeceğiz” diyeceksin, ondan sonra da kalkıp şimdi de faiz indirimine tepki
göstereceksin. Tayyip Erdoğan’ın böyle zikzakları yok. Tayyip Erdoğan, zaten en
başından beri düşük faizden bahsediyor ve “Bu faiz inecek” diyor. Ben hiçbir zaman
faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı
düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz
vermem. Çünkü bu benim aynı zamanda değerler silsilesi içindeki yapımdır. Bundan
taviz veremem ve vermeyeceğim. Bu şekilde gidişle de biz bu işi başaracağız.
Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün
delilleriyle her şeyiyle ortada. Çünkü faiz lobileri kuduruyor.
Ben ne dedim TÜSİAD’a? “Hadi buyurun, para sizde, finans sektörü sizde. Niye
yatırım yapmıyorsunuz? Arkadaş sen zengin misin, para sende mi, finans sende mi?
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Biz sizden bir şey istiyoruz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme… Ama biz size
bunu söyleyince siz tam aksini söylüyorsunuz.” “Faizi düşürelim”, yok… Başta kamu
bankaları olmak üzere biz yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye
hazırız. Yeter ki yatırım yapın, mevcut yatırımlarınızı büyütün ve bununla birlikte de
istihdam oluşsun. İşsizliğin en önemli çözümü istihdam, üretim, ihracat. Arkadan da
büyüme geliyor. Büyümede de biz şu anda gayet iyi bir konumdayız ve bu böyle
gidecek. Bu işi de başaracağız.
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Ekonomiye güven kasımda yüzde 2
geriledi
Ekonomik güven endeksi, kasım ayında yüzde 2 düşüşle 99,3
seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik
güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak
99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü
güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 7,3 oranında
azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak
119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında
artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında
artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 93,6
değerini aldı.
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TÜRKONFED'den ekonomi yönetimi
için kritik uyarı

TÜRKONFED, ekonomi yönetimi ve piyasa koşullarının, iş dünyası ile topluma
etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama, ekonomi politikalarının
oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanıldığı belirtilen
açıklamada, bu durumun belirsizliği arttırdığı uyarısını yaptı. Kurlardaki
istikrarsızlığının fiyat oluşumuna imkân vermediğine, üretim ve piyasadaki alışveriş ile
dış ticaretin durma noktasına geldiğine dikkat çekti.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ekonomi yönetimi ve
piyasa koşullarının, iş dünyası ile topluma etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler
kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun belirsizliği arttırdığı uyarısını yaparken
kurlardaki istikrarsızlığının fiyat oluşumuna imkân vermediğine, üretim ve piyasadaki
alışveriş ile dış ticaretin durma noktasına geldiğine dikkat çekti.
'BELİRSİZLİK ARTIYOR'
TÜRKONFED, ekonomi yönetimi ve piyasa koşullarının, iş dünyası ile topluma
etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
''Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyor, kabul ediyoruz. Bir tarafta
Kovid-19 pandemisi diğer tarafta siyasi gerilimlerden mülteci krizine, iklim
değişikliğinden gelir adaletsizliğine kadar pek çok sorun önümüzde duruyor. Bu zorlu
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konjonktürde ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin
açıklayamadığı yöntemler kullanılması belirsizliği artırıyor. Ekonomi yönetimi
anlayışında değişikliğe ihtiyacımız var, üretim ve ticaret durma noktasına geldi.
AKSAMALAR, İSTİHDAM VE YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLER
Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için 'kur istikrarı' temel
unsurdur. Döviz kuru ekonomideki mal ve hizmet alışverişlerini mümkün kılan fiyat
oluşumunun temel öğesidir. Kurlardaki istikrarsızlık ticaret esnasındaki fiyat
oluşumuna imkân vermediği için üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma
noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir. Reel sektör ve mali
sektördeki bu aksamalar, istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceği gibi, gelir
dağılımında da ciddi bozulmalar yaratacaktır.
KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK
Ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi
gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve
başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını
düşünüyoruz. 2001 krizi sonrası uygulanan politikaların çok başarılı olduğunu ve
bunun sonucunda 2002- 2013 yılları arasında Gayrisafi Yurt İçi Hasılamızın (GSYH)
12 bin 500 dolara kadar çıkarak, ülkemizin orta gelir tuzağını aşma noktasına gelmiş
olduğunu anımsarsak, yapılması gerekenler çok açıktır.
KURUMLAR BAĞIMSIZ OLMALI
Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızın bağımsızlığını yeniden tesis
edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasını, adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat
esaslı bir anlayış ile direnci artırılmış, öngörülebilir bir ekonomi politikasının hiç vakit
kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAYA HAZIRIZ
Ülkemizin krizden çıkış yolculuğunda üretim ekonomisi temelli, demokratik, lâik ve
sosyal hukuk devletini güçlendirmesi, güçler ayrılığını, denge ve denetleme
mekanizmalarını yerli yerine oturtması, yargının tam bağımsızlığını ve hukukun
üstünlüğünü tesis etmesi, demokratik reformların gerçekleştirilmesi ile güven ve
istikrarın yeniden sağlanacağını düşünüyoruz. Ülkemizin ekonomik, hukuk ve
demokratik reformları gerçekleştirerek yazacağı yeni hikâyede çözümün bir parçası
olmaya hazırız.”
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Erdoğan: Felaket tellallarına kulak
asmayın
Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderen Erdoğan,
"Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz
Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz.
Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize
güvenmeye devam etmenizi istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dört açıklıklı toplam 110 metre
uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün
açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah
sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Ayancık Terminal Köprüsü açılışına gönderdiği video mesajda köprünün şehre, ilçeye
ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu vesileyle Ağustos
ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez
daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi
ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabii afetler yaşandı." diye
konuştu.
Erdoğan, koronavirüsün yanı sıra sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele
ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok
daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve
kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk.
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Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması
için gereken her türlü çabayı gösterdik. Sel felaketinden sonra yaptığımız ziyaretlerde
milletimize yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamını yapacağımıza dair söz
vermiştik. İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."
11 Ağustos'ta yaşanan selde, şehirdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağının 54
kilometresinde hasar oluştuğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan
Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında, yol açma ve
teressübat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli
bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle, tüm güzergahlarda oluşan
tahribatları gidererek, ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık.
Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yeni Konak-Erfelek arası,
Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım
ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Dört açıklıklı toplam 110 metre
uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün
açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah
sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz."
Diğer projelerle ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, son
19 yılda millete verilen tüm sözleri tutan bir kadro olarak, bundan sonra da millete
mahcup olmayacaklarını söyledi.
Erdoğan, "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz
Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden
felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam
etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak,
inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve
yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten
korusun diyorum." değerlendirmesini yaptı.
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DEVA Partili Metin Gürcan
tutuklandı
Geçen hafta gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan, savcılık
sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'siyasi ve askeri
casusluk' suçlamasıyla tutuklandı.

'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi
Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Gürcan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında;
terörle mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınmış, geçen hafta İstanbul’da
gözaltına alınarak, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.
Emniyetteki ifadesinde TSK geçmişini aktaran Gürcan, 2019'dan yılından itibaren
talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Özellikle bu
danışmanlık hizmetlerini; Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan, Libya gibi
ülkelere ilişkin verdiğini söyledi. Söz konusu bilgileri herkesin erişimine açık;
kaynaklardan derlediğini öne sürdü, casusluk faaliyeti yürütmediğini, gizli belge ve
bilgi paylaşımı yapmadığını savundu.
GÖRÜNTÜLER SORULDU
Habertürk'ün haberine göre Gürcan’a teknik takip sırasında elde edilen görüntüler de
soruldu. Görüntülerde; Gürcan'ın yabancı ülke misyon şefleri ile Ankara’da bir otelde
ve bir AVM otoparkında görüştüğü iddia ediliyor. Ayrıca görüştüğü kişilerden zarf
aldığı anlar görülüyor. Sorguda Gürcan’a bu görüntüler soruldu. “Görüştüğünüz şahıs
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kimdir? Ülkenizin askeri ve diplomatik faaliyetlerine ilişkin bilgileri bu şahsa ne
amaçla veriyordunuz? Zarfın içerinde ne vardı?” denildi. Gürcan bu soruya şu yanıtı
verdi: “Şahıs … Büyükelçiliğinde görevli diplomat olan … beydir. Kendisine
faydalanması maksadıyla açık kaynaklardan hazırladığım sadece Türkiye’yi değil
Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi
ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf
içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar
bulunmaktadır.”
Savcılık sorgusu tamamlanan Metin Gürcan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza
hakimliğine sevk edildi.
Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘devletin gizli kalması gereken
bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme’ suçundan yürüttüğü
soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul’daki evinde gözaltına alınmıştı.
Gürcan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, Twitter hesabından duyurmuştu.
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Rusya'dan Kanal İstanbul tehdidi.
Nota verir gibi açıklama
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar
Sözleşmesi'nde belirlenen geçiş rejiminin zayıflamasına yönelik
açıklamalarda bulunarak, "Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturacak"
dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar
Sözleşmesi'nde tayin edilen geçiş rejiminin zayıflatılması yönündeki tartışmalara dair
değerlendirmede bulundu.
"AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURACAK"
Sputnik'in aktardığına göre, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında
konuşan Gruşko, "Türk partnerler, Montrö Sözleşmesi'ndeki rejime sıkı sıkıya
bağlılığını koruyor. Rusya, bu rejimin korunacağını düşünüyor. Rejimin zayıflaması,
sadece bölgesel güvenliği ve istikrarı baltalamayacak, aynı zamanda Avrupa'nın
güvenliği için tehdit oluşturacak" ifadelerini kullandı.
NİSAN AYINDA GÜNDEM OLMUŞTU
Nisan ayında ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndermiş, Türkiye de
Washington'un bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Rusya'nın Ankara
Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadaysa Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi
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uyarınca Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya
bildirimde bulunduğu ifade edilmişti.
PUTİN BOĞAZLAR REJİMİNİN KORUNMASININ ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTI
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yaşanan açıklama trafiği, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o tarihlerdeki telefon
görüşmesinde de gündeme gelmişti.
Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı
bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö
Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin
korunmasının önemini vurgulamıştı.
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Un, makarna ihracatındaki başarı ve
Türkiye’yi bekleyen tehlikeler

Ali Ekber YILDIRIM
30 Kasım 2021 Salı
Buğday ithalatı ne zaman gündeme gelse, Türkiye’nin un ihracatında dünya birincisi
makarnada ikinci olduğu hatırlatılır. "Buğday ithalatı yapılıyor ama un ve makarna
olarak ihraç edilerek daha yüksek katma değer sağlanıyor." denilerek yapılan
ithalatın ne kadar doğru olduğu savunuluyor.
Türkiye'nin dünya un ihracatında açık ara birinci olduğu doğrudur. Makarna
ihracatında ise miktar olarak ikinci sırada yer alsa da gelir bakımından 4. sırada.
Ayrıca, bulgur, bisküvi ve diğer ürünlerde de ihracat yapılıyor. Yapılan bu ihracat
büyük oranda ithal buğday ile gerçekleştiriliyor. Dahilde İşleme Rejimi (DİR)
kapsamında gümrük vergisi ödenmeden ithal edilen buğday işlenerek ürün olarak
ihraç ediliyor.
Buğday ithalatının da çok büyük bölümü yüzde 65'i, bazı yıllar yüzde 80'ni
Rusya’dan, kalanı Ukrayna ve diğer ülkelerden sağlanıyor. Dolayısıyla un ve
makarna ihracatında Rusya buğdayına bir bağımlılık söz konusu, bu bağımlılığın
getirdiği bazı sakıncalar ve gelecek açısından Türkiye için bazı tehlikeler olduğunu
uzmanlar ve devlet yetkilileri de zaman zaman dile getiriyor.
Türkiye, un ihracatında açık ara lider
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Un sanayicileri Federasyonu'nun 11-14
Kasım tarihlerinde Antalya'da Türkiye Hububat Kongresi düzenledi.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, bu kongrede “Un ve
Unlu Mamuller İhracatı" başlıklı çok önemli bir sunum yaptı. Bu sunumdan un ve
makarna ihracatındaki son durumu şöyle özetleyebiliriz: “Dünya un ihracatı 2020
yılında 4.7 milyar dolar oldu. Bu ihracatın yüzde 20'sini Türkiye gerçekleştirdi.
Türkiye’nin 2020 yılı un ihracatı 951 milyon dolar. Türkiye’den sonra sırasıyla
Kazakistan'ın payı yüzde 10, Almanya'nın yüzde 7, Özbekistan'ın yüzde 5, Arjantin'in
yüzde 4.
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Türkiye’nin yıllar itibari ile ihracatına baktığımızda bundan 10 yıl önce 2011 yılında
891 milyon 744 bin dolar olan un ihracatı ilk kez 2016 yılında 1 milyar dolar sınırını
aşarak 1 milyar 78 milyon dolar oldu. 2019’da 1 milyar 51 milyon dolar olan ihracat
2020'de koronavirüsün etkisi ile 1 milyar doların altına gerileyerek 951 milyon dolar
oldu.
İkinci sırada yer alan Kazakistan’ın 2020 yılı un ihracatı 489 milyon 385 bin dolar.
Almanya’nın 341 milyon 558 bin dolar. Bu rakamlardan da görüleceği üzere Türkiye,
un ihracatında açık ara birinci sırada.
İhracatın yarısı Irak'a
Türkiye, un ihracatının yüzde 47' sini Irak’a gerçekleştiriyor. Diğer pazarları ise yüzde
9 ile Yemen ikinci, yüzde 6 ile Suriye üçüncü sırada. Venezuela yüzde 6, Angola
yüzde 6 ile diğer önemli iki pazar.
Buğdayda Rusya'ya bağımlılık ön plana çıkarken, un ihracatında ise Irak pazarına
bağımlılık var. İhracatın neredeyse yarısı tek pazara yapılıyor. İlk 5 ülkenin payı
yüzde 74. Dolayısıyla ihracatta pazar çeşitliliği yok.
Makarna ihracatında miktar yüksek, gelir düşük
2020 yılında dünya makarna ihracatı 11,9 milyar dolar oldu. Türkiye, aynı dönemde
761 milyon dolarlık makarna ihraç etti. Türkiye, miktar olarak makarna ihracatında
ikinci sırada yer alsa da döviz geliri bakımından 4.sırada. İtalya gelir bakımından
yüzde 30 pay ile ilk sırada. Çin, yüzde 8 ile ikinci, Güney Kore yüzde 7 ile üçüncü,
Türkiye yüzde 6 ile dördüncü, Tayland ise yüzde 5 ile beşinci sırada bulunuyor.
Makarna ile ilgili ihracatta en önemli sorun Türkiye’nin diğer ihracatçı ülkelere göre
oldukça düşük fiyattan ihracat yapması. İtalya son 10 yılda makarnanın tonunu
ortalama 1350-1400 dolardan ihraç etti. Çin, 1650-1700 dolardan, Güney Kore, 3 bin
3 bin 100 dolardan ihracat yaparken, Türkiye, makarnanın tonunu 450-500 dolara
ihraç ediyor. Türkiye'nin ton başına makarna ihracatı 2018’de 458 dolar, 2019'da 478
dolar ve 2020'de 519 dolar.
Makarna ihracatının yüzde 41'i 5 ülkeye
Makarna ihracatımızın yüzde 41'i 5 ülkeye gerçekleştiriliyor. Bu ülkeler sırasıyla
yüzde 15'i Venezuela'ya, yüzde 11'i Somali'ye, yüzde 6'sı Japonya'ya, yüzde 5'i
Gana ve yüzde 4'ü Togo'ya yapılıyor.
Makarna ihracatında ağırlıklı olarak ithal durum buğdayı kullanılıyor. Rakamlara
bakıldığında 2012 yılında Dahilde İşleme Rejimi(DİR) kapsamında Türkiye'nin durum
buğdayı ithalatı 83 milyon dolar, makarna ihracatı aynı yıl 383 milyon dolar olarak
gerçekleşti. 2018’de 103 milyon dolarlık buğday ithalatına karşılık 357 milyon dolarlık
makarna ihracatı yapıldı. 2019’da 375 milyon dolarlık durum buğdayı ithalatı
yapılırken makarna ihracatı 238 milyon dolar oldu. 2020’de 217 milyon dolarlık ithalat
ve 321 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
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En büyük ithalatçı Amerika ve AB'ye ihracat yüzde 4
Türkiye Hububat Kongresi'nde sunum yapan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye’de
makarna üretimi yapan 26 fabrika 2 milyon 800 bin ton kapasiteye sahip. 2020 yılı
satış miktarı 2 milyon 250 bin ton. Son 5 yılda ülkeye kazandırılan toplam döviz 2,8
milyar dolar.
Külahçıoğlu, dünyanın en fazla makarna ithal eden ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri
Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Şili, Japonya, Kanada, Venezuela, Hollanda,
Belçika gibi ülkeler olduğunu hatırlatarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci
makarna üreticisi olmasına rağmen en büyük ithalatçı konumunda olan Amerika ve
Avrupa Birliği pazarından yeterince pay alamamasından yakınıyor.
Türkiye, Avrupa Birliği pazarından sadece yüzde 1,5, Amerika pazarından ise yüzde
2,28 pay alırken, Afrika pazarının yüzde 52'sine hakim. İtalya ise Avrupa Birliği
pazarında yüzde 63, Amerika pazarında ise yüzde 12 pazar payına sahip. Afrika’ya
ihracatta ise sadece yüzde 1.29 paya sahip. İtalya Avrupa pazarına, Türkiye Afrika
pazarına hakim.
Türkiye Avrupa Birliği’ne 20 bin tona kadar ihracatı vergisiz yapabiliyor. Bu miktarın
aşılması durumunda ton başına 110 Euro dolaylı vergi ödemesi gerekiyor.
2020 yılında küresel makarna tüketimi yüzde 25 artarken 2021 Ocak- Haziran
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalma var.
Türkiye'yi bekleyen tehlike nedir?
Bu genel ve önemli bilgilerden sonra şunu söyleyebiliriz ki, başka bir ülkeden
hammadde ithal ederek ihracat yapmanın her zaman belli riskleri vardır. Özellikle bu
yıl olduğu gibi hammadde fiyatlarının çok yükselmesi ithalatta ve ihracatta önemli
sorunlara neden olabilir.
Özellikle tarımsal ürünlerde, üretici ülkeler önce ham olarak ihraç ettikleri ürünleri
daha sonra mamul olarak ihraç etmenin yollarını arar. Türkiye'nin pamuk
ihracatından tekstil, konfeksiyon ihracatına dönmesi gibi. Her ülke elindeki ürünü
katma değeri yüksek ürüne dönüştürerek ihraç etmek ister. Dolayısıyla belli bir
pazardan buğday ithal ederek un ve makarna ihraç etmenin de riskleri var. Buğday
ithal ettiğimiz Rusya, yarın un ve makarna ihracatına yöneldiğinde bu pazarları
kaybetme riskimiz var. Rusya’nın un ihracatı ile ilgili çalışmaları olduğu biliniyor. Bu
nedenle un ve makarna sanayicilerinin yerli buğday üretimini destekleyerek
hammaddelerine sahip çıkmaları gerekiyor.
Önümüzdeki somut örneklerden birisi ayçiçeği. Türkiye, ayçiçeği tohumunu ithal
ederek kendi kırıma tesislerinde kırar yağ ve küspe elde ederdi. İthalatın büyük
bölümünü yaptığımız Rusya, Ukrayna ve diğer ülkeler artık ayçiçeği tohumunu kendi
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kurdukları kırma tesislerinde kırıyor. Türkiye'ye çekirdek yerine ham yağ satıyor.
Kabuğundan ve yağ üretiminde ortaya çıkan küspeyi de ayrıca satıyor.
Bu nedenle Türkiye’nin bir an önce buğday üretimini artırarak kendi ürettiği buğday ile
un ve makarna ihracatı yapması sürdürülebilirlik açısından çok önemli.
Un ve makarna ihracatında avantaj ve dezavantajlar
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'in sunumunda yer
verdiği önemli bilgiler arasında un ve makarna ihracatında olumlu ve olumsuz yönler
ve öneriler de var:
İhracatta olumlu yönler
1- Ülkemiz un ihracatında lider konumda, makarna ihracatında ise dünyanın en
önemli tedarikçileri arasındadır.
2- Yıllar itibarıyla incelendiğinde mamul ihracatımız istikrarlı bir artış eğilimi
içerisindedir.
3- DİR marifetiyle ihracatçılarımız uluslararası fiyatlardan hammadde tedarik etme
imkânına sahiptir.
4- Coğrafi konum itibarıyla, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi hammadde üreticisi
ülkelere yakınlık, lojistik avantaj sağlamaktadır.
5- Mevcut ihraç pazarlarımızda firmalarımız rekabet üstünlüğü elde etmiş
durumdadır.
6- Ekmeklik buğdaya dayalı mamulde risk ve dalgalanmalar yüksektir
Olumsuz yönler
- Un ve makarna ihracatımızda pazar bağımlılığımız yüksektir.
- Un ihracatının %74’ünün, makarna ihracatının %41’inin ilk beş pazara
gerçekleştiriliyor olması sürdürülebilirlik açısından risk oluşturmaktadır.
- Yurtiçi adi buğday üretiminin iç tüketimi ancak karşılayabilmesi nedeniyle ihracata
yönelik hammadde temini, ithalata dayalı gerçekleştirilmektedir.
- Ülkelerin makarna birim ihraç fiyatları incelendiğinde ülkemizin birim ihraç
fiyatlarının diğer ihracatçı ülkelere kıyasla oldukça düşük seyrettiği
gözlemlenmektedir.
Öneriler
- İhracatta sürdürülebilir artışın sağlanabilmesi için pazar çeşitlendirmesi yapılması
gerekmektedir.
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- Hammadde temininde yaşanabilecek muhtemel tedarik sorunlarının önlenebilmesi
için farklı tedarikçi ülkeler araştırılmalıdır.
- Hedef pazar ve hedef ürün odaklı stratejiler geliştirilmelidir.
- İhracatta katma değerin artırılabilmesi için ambalajlı ve markalı ihracata ağırlık
verilmelidir.
- Dünyanın en önemli makarna pazarı konumunda bulunan ABD ve diğer potansiyel
arz eden uzak pazarlara yönelik tanıtım, pazarlama ve ürün geliştirme faaliyetleri
yapılmalıdır.
- Dünya genelinde sağlıklı ve organik ürünlere yönelik talebin arttığı dikkate alınarak
bu ürünlerin üretim içerisindeki payı artırılmalıdır (Örnek: Bulgur).
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“Ben sizi ekmeksiz bıraktım ama
babasız bırakmadım”

Alaattin AKTAŞ
30 Kasım 2021 Salı

✔ Türkiye İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekmeği karneye bağlamıştı; çünkü
ekmek kıttı. Ekmek şimdi farklı bir karneye, adına para denilen karneye
bağlandı, çünkü bu kez ekmek var ama para kıt!

✔ Şu makas değişikliği var ya makas değişikliği... Meyvesini (!) şimdiden
verdi! Her gün yüz binlerce insan ucuz ekmek kuyruğuna girer oldu.
Büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün tarihe geçen sözüdür. İç ve dış bütün baskıları
göğüsleyerek Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı’na sokmayan Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü, savaştan sonra inanılmaz eleştirilere maruz kalır. Türkiye bütün dünyada
milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın çok büyük sefalet çektiği
bir savaşa girmeme maharetini göstermiştir. İnönü, binlerce, on binlerce Türk
askerinin hayatını kaybetmesini önlemiştir. Bu bir türlü görülmez, görülmek istenmez.
Üstelik İnönü, Türkler gibi savaşçı bir ulusun bu özelliğini köreltmekten tutun da,
ekmek, şeker ve zeytin gibi temel gıda maddelerini karneye bağlamak suretiyle halkı
açlığa mahkum ettiği iddiasıyla yoğun eleştiriye uğrar. Savaş bittikten sonra bir gün
seçim meydanında muhaliflerin, çocukları “Sen bizi aç bıraktın, ekmeksiz bıraktın”
diye bağırtması üzerine İnönü çocuklara hitaben tarihe geçecek o sözü söyler: “Ben
sizi ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım.”
Eğer 1940’ların başındaki yönetim olmasaydı ve Türkiye savaşa girseydi, siz de
muhtemelen bu satırları okumuyor olacaktınız. Rahmetli babam Hasan Aktaş
anlatırdı. Kendisi İkinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’de askerdir. Gerçekte öyle
olup olmadığından tabii ki emin değildir; ama komutanlarından duyduğu bir konuyu
naklederdi. Zaman zaman Marmara ve Ege tarafından gelen gemiler boğazın
ortasında birbirine yanaşır ve bir süre o şekilde kalır, daha sonra geldikleri yöne geri
döner. Babamın komutanlarının konuşmalarından duyarak naklettiğine göre Türkiye o
dönem Almanya’ya bize bulaşmaması için buğday yardımı yapmaktadır ve gemiden
gemiye buğday aktarılmaktadır.
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Türkiye Almanya’ya gerçekten buğday yardımı yapmış mıdır, yapmamış mıdır;
bilemem tabii ki. Yapmışsa da ve bu yüzden yurtiçinde ekmek karneye bağlanmışsa
da doğrusu değmiş.
SAVAŞ YILLARINDA EKMEK YOKTU, ŞİMDİ İSE PARA YOK!
Şimdi savaş yok ama ekmek yine karneye bağlandı değil mi... “Ne karneye
bağlanması” diye hemen itiraz etmeyin! Savaş yıllarında ekmek yoktu! Şimdi ise
ekmek var, para yok! Ve ekmek yine karneye, bu sefer adına para denilen kağıda
bağlanmış durumda. Neredeyse tüm şehirlerde belediyeler halk ekmek üretimi
yapıyor ve bu ekmeklerin satıldığı büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluşuyor.
Ekmek başına kuruşla ifade edilebilecek tasarruf için... Vatandaşın eline günde kaç
ekmek alabileceğine ilişkin ha bir kağıt parçası tutuşturmuşsunuz; ha az para
tutuşturmuşsunuz. Var mı farkı? Var aslında değil mi... Hem de çok fark var. Ne
savaş yaşanıyor şimdi; ne buğday kıtlığı ve dolayısıyla ekmek sıkıntısı. Ama sıkıntısı
yaşanan para!
BUNU BAŞARMAK DA MAHARET İSTER!
Bir futbolcu düşünün, takımda penaltı atışlarını hep o yapıyor, her on penaltının
beşini altısını da kaçırıyor. Sonra bir gün kendi kendine karar alıyor: “Madem sağ
ayağımla on penaltının yarısını kaçırıyorum, bundan sonra atışları sol ayağımla
yapayım.” Başlıyor sol ayakla penaltı atmaya. Artık on atışın beşini altısını değil,
dokuzunu kaçırıyor. Ama “azimli”, zamanla sol ayağının çok gelişeceğini ve
penaltıları artık hiç kaçırmayacağını söyleyip duruyor. Bizim ekonomi politikasındaki
makas değişimi de buna benziyor... Kaçan beş altı olsun, ona razıyız, dokuz daha
beter! Ne var ki iktidar azimli. “Bu ayağım gelişecek, sabır” demeye devam ediyor.
Oysa maç bitmek üzere; maç gitmek üzere!
GEÇMİŞTEN HİÇ Mİ DERS ALINMAZ!
Bunca yıllık yönetimden sonra insanları adeta açlığa mahkum edercesine ucuz
ekmek kuyruğuna sokmak gerçekten maharet istiyor. Şu son haftalarda yapılanlar
olmasa...
Yani futbolcu ayak değiştirmese... Yani Merkez Bankası’nın tepesine faiz indirmesi
için balyozla vurulmasa...
Yani “Vatandaşı faize ezdirmeyeceğiz” denilirken bu kez ezenin fiyat artışları olduğu
görülebilse...
Hiç olmazsa kaçan penaltı sayısı değişmeyecek. Sol ayakla atış yapıp
yapamayacağını görmek için antrenmanda hiç mi deneme yapmazsın! Faiz
indirildiğinde dövizin fırlayıp fırlamadığını görmek için geçmişe hiç mi bakmazsın!
Döviz fırladığında fiyatların nasıl seyrettiğini hiç mi incelemezsin! Ya da bir Allah’ın
kulu çıkıp da, “Bu yanlıştır, ülkeye büyük zarar verir, maliyet çok ağır olur” demez mi,
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diyemez mi? Yoksa şu an yaşadığımız gibi birileri koro halinde “Nasıl daha önce
aklımıza gelmedi, bu ne şahane politikadır efendim” diye alkış mı tutar?
Ters ayağını kullanmaya başlayan futbolcu da “Bir gün olacak” diye “Atar, atar, atar”
ve “Kaçırır, kaçırır, kaçırır”!
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Abdulkadir Selvi

İYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü
gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığı
30 Kasım 2021
CHP’den İYİ Parti’ye, 4 Aralık’ta Mersin’de “ortak miting” yapma teklifi
götürülüyor. Kürsüye Kılıçdaroğlu ile Akşener’in birlikte çıkması öneriliyor.
Ama önce CHP, Mersin’de miting kararı alıyor, sonra İYİ Parti’ye birlikte yapma teklifi
iletiliyor.
Yani iki parti birlikte miting kararı almıyorlar.
İlginç bir rastlantı. 4 Aralık’ta Meral Akşener’in daha önceden belirlenmiş Mersin
programı var. Akşener, Mersin’de esnaf ziyareti yapacak. Ancak CHP’nin aynı gün
Mersin’de miting kararı alması üzerine Akşener programını değiştiriyor. Akşener, 4
Aralık’ta Amasya’da olacak.
Akşener’le Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Denizli, Balıkesir ve Aydın’da ortak miting
yapmışlardı. Peki bu kez CHP’den gelen ortak miting önerisini İYİ Parti niye geri
çevirdi?
İYİ PARTİ’NİN KARARI DOĞRU
Bence İYİ Parti kendi duruşu, siyasi kimliği ve politikaları açısından doğru bir karar
verdi. CHP’nin gölgesi altına girmedi. Kendisine CHP’nin stepnesi muamelesi
yapılmasına engel oldu. Yerel seçimlerde iki parti seçim ittifakı yapmıştı. Ortak miting
o nedenle yadırganmazdı ama bu kez resmi olarak ittifak kararı alınmış değil.
Bu tespitlerden sonra İYİ Parti’nin, CHP’den gelen ortak miting teklifini reddettiği
toplantıda üzerinde durulan gerekçeleri sıralamak istiyorum.
1- Millet İttifakı bir işbirliği ittifakı. AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka benzemiyor.
Resmi olarak ittifak kurulmadan önce ortak miting yapılması İYİ Parti’nin kimliğine,
duruşuna ve politikalarına zarar verebilir.
2- CHP de İYİ Parti de bundan sonra miting yapacaklar. İlk miting ortak olursa
bundan sonra da iki partinin ortak miting yapması zorunlu gibi bir anlayış oluşabilir.
3- İYİ Parti, CHP’nin güdümünde, gölgesinde gibi bir görüntü, İYİ Parti’nin
büyümesini, gelişmesini önler. CHP’nin gölgesinde kalır.
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HDP ÇEKİNCESİ
4- CHP ile HDP arasında dikkat çekici bir yakınlaşma yaşanıyor. Mersin’de HDP
yüzde 16.9 oy oranı ile üçüncü sırada geliyor. HDP, Mersin’de CHP mitingine destek
verebilir. Orada CHP ve HDP bayrağı ile İYİ Parti bayrağının yan yana gelmesi doğru
olmaz. HDP faktörü nedeniyle, kendi sorumluluğumuzda olmayan Mersin mitinginde
hangi pankartların açılacağını, hangi sloganların atılacağını bilemeyiz.
CHP’NİN TAVRINDAN RAHATSIZLIK
Bu noktadan sonra ise İYİ Parti’deki, CHP’nin tutumundan kaynaklanan rahatsızlığa
dikkat çekeceğim. Millet İttifakı’nı sürdürmek istiyorsa CHP’nin bu noktalara dikkat
etmesinde yarar var. Bu satırlar, CHP ile İYİ Parti arasında yeni bir kriz öncesinde
erken uyarı olarak görülebilir. İsterlerse dostça bir hatırlatma olarak görürler,
istemezlerse siyasi bir uyarı olarak değerlendirebilirler.
Çünkü bu değerlendirme bana ait değil. İYİ Parti’den yansıttığım satırlar olarak
görülebilir.
“CHP, kendini aile büyüğü gibi görmeye başladı. Bir karar alıyor, diğerlerinin
ona uymasını istiyor. ‘Bir CHP var bir de diğerleri’ gibi hareket ediyor. Bu
yaklaşım doğru değil. Biz diğerleri değiliz. Biz seçimlerden birinci parti olarak
çıkmaya çalışan bir partiyiz. CHP’nin bize diğerleri gibi muamele etmesine izin
vermemeliyiz.”
CHP’YE ‘DİĞERLERİ’ ELEŞTİRİSİ
CHP’nin tavrıyla ilgili İYİ Parti kulislerinden yansıtacağım eleştiriler bunlarla sınırlı
değil.
“CHP, Millet İttifakı adına açıklama yapma ve politika belirleme yetkisini
kendinde görüyor. Sanki bir yanda AK Parti var, diğer yanda CHP var. CHP
kendi dışındaki muhalefet partilerine diğerleri muamelesi yapıyor. Biz diğerleri
değil, İYİ Parti’yiz. Seçimlerden başarılı olarak çıkmayı hedeflemiş bir partiyiz.
Kendimize diğerleri muamelesi yapılmasına izin veremeyiz” deniliyor.
Peki bu rahatsızlık büyür mü? İYİ Parti’nin, CHP ile Millet İttifakı kurmasına engel olur
mu? Olmaz. CHP ile İYİ Parti birlikte yürümeye devam ederler ama CHP’nin, İYİ
Parti’nin hassasiyetlerine dikkat etmesi koşuluyla...
Daha önce de İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu’na
yönelik “Tekli konuşuyor” uyarısında bulunmuştu. Cihan Paçacı’nın uyarısı yerinde
olmuş, Kılıçdaroğlu bir süreliğine de olsa tekli konuşmayı bırakmıştı.
Böylece Paçacı’nın erken uyarısı ile yol kazası önlenmişti. Yukarıda aktardığım
değerlendirmeleri de bir erken uyarı olarak görebilirler.
ERDOĞAN’A ‘SADDAM’LI, KADDAFİ’Lİ’ TEHDİT
EKREM İmamoğlu’nun seçimlerden önce Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif
okumasına, Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı yapmasına aldanmayın. Bunlarda
zihniyet değişmemiş. Sadece seçim öncesinde şirinlik muskası takıp, inançlı
kesimleri aldatmaya çalışıyorlar, Menderes, “Halk Partisi’nin muhalefeti
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tahripkârdır” demişti. Menderes’in sözünün ne anlama geldiğini 27 Mayıs’ta
görmüştük.
İçişleri Bakanı Namık Gedik’i Harp Okulu’nun penceresinden aşağıya atıp
öldürmüşlerdi. İdam edilmeden önce Menderes’e prostat muayenesi yapmışlardı.
Beni bu düşüncelere iten, daha önce “Direne direne kazanıyoruz. Dike dike
bunları yollayacağız. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini bir kez daha
münasip bir yerlerine sokacağız” gibi seviyesiz paylaşımları olan Barbaros
Şansal isimli densiz modacı ile gazeteci Sedef Kabaş’ın YouTube kanalında
yaptıkları yayın oldu.
ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR
Barbaros Şansal o yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, “Ama
Saddam’ın su kuyusundan, Kaddafi’nin de logar, kanalizasyon kuyusundan
çıkarılıp recm edildiğini unutarak yaptı bunu” diyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nı Saddam Hüseyin ve Kaddafi’nin sonuyla
tehdit ediyor.
15 Temmuz’da başarılı olsalar Erdoğan’a beterini yapacaklardı. Ama asil milletimiz
ona izin vermedi.
Bu densizi muhatap almaya değmez ama bir çift laf etmezsem içimde kalır.
TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI
Erdoğan dediğin kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Sen benim
ülkemin Cumhurbaşkanı’nı nasıl Saddam ve Kaddafi’nin trajik sonuyla tehdit
edersin...
Amerika, Irak’ı işgal etmiş, ardından da Saddam Hüseyin’i asmıştı. Türkiye ile nasıl
benzetebilirsin? Linç edilerek öldürülen Kaddafi ise Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle
ABD ülkemize ambargo uyguladığında, silah depolarını açmış, savaş uçaklarımıza
yedek parça ve yakıt ikmali sağlamıştı.
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Esfender KORKMAZ

Dış güçler belli
30 Kasım 2021 Salı
Ekim ayında aylık dış ticaret açığı geçen seneye göre 1 milyar dolar azaldı ve 1,4
milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığının azalmasına, yatırım malı ve tüketim malı ithalatındaki azalma
neden oldu.
2020'de toplam ithalatın yüzde 18,2'si yatırım malı ithalatı iken bu sene bu oran
yüzde 12'ye geriledi. Yüzde 12 oranı, mevcut yatırımların amortismanı için ithal
edilen makine parçaları ve yedeklerini karşılar. Üretim artışı, ihracat ve istihdam için
yeni yatırımların yapılması gerekir. Demek ki güven sorunu olduğu için yeni yatırım
yapılmıyor.
2020'de toplam ithalatın yüzde 12,2'si tüketim malı ithalatı iken bu sene bu oran
yüzde 8,6'ya geriledi. Zaruri tüketim malı dışında, ithal tüketim malının azalması, dış
ticaret açığı açısından önemlidir. Meğer ki içeride mal kıtlığı olmasın.
YAPI
Dış ticaret açığında asıl sorun, ara malı ve ham madde ithalat payının
artmasıdır. Türkiye'de üretim ve büyüme ithal girdiye bağımlı bir yapı kazandı.
2020'de düşük büyüme vardı. İthal girdi payı azaldı. Bu sene büyüme var, ithal girdi
arttı. En azından kur artışlarına rağmen azalmadı.
Azalmaz, çünkü üretimin devam etmesi için, ithal girdi mallarını ve ham maddeyi
içeride üretmek gerekir. Ama hukuki altyapı yok, demokratik altyapı yok, iktidar
piyasayla kavga ediyor. Politika yok polisiye önlemler var. Güven yok. Bu nedenlerle
içeride yatırım iştahı yok. Dahası ithal girdi yerine devlet bile yatırım yapsa üretime
geçmesi için en az üç sene gerekir.
Siyasi iktidar TL krizini kabul etmiyor ve bu nedenle de istikrar önlemi almıyor. Aslı
riskli olan ve krizi buhrana çevirecek olan hükümetin bu tutumudur. İstikrar paketi
yerine;
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1.MB 'kura müdahale etmiyoruz, yüksek kur ile dış açıklar azalır ve enflasyon düşer'
diyor. Dış açıklar azalıyor. Ama bitmiyor. Çünkü ara malı ithal etmezsek, içeride
üretim yapamayız. Enflasyonda ise hiperenflasyona gidiş var.
2.Hükümet; Ekonomide yeni bir deneme yapıyoruz diyor. Bu anlayış tam tamına
Amerika'yı yeniden keşfetmeye benziyor.
3.Dış güçler bizi denklemin dışına itmeye çalışıyor. Kurtuluş savaşı veriyoruz.
Aşağıdaki tabloda Ekim ayı dış ticaret verileri bu dış güçlerin kimler olduğunu ortaya
koyuyor.
İTHALAT
Ekim ayı toplam dış ticaret açığımız 1,4 milyar dolar. Ekim ayında Çin'e karşı daha
çok 2,3 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Rusya'ya karşı da 1,8 milyar dolar dış
ticaret açığı vermişiz. Yani başka ülkelerden kazanıp, Çin'le Rusya'ya veriyoruz.
Rusya'dan doğal gaz ithal ediyoruz. Çin'den bazı makine ve teçhizat ithal ediyoruz.
Ama aynı zamanda mobilya, deri-kösele, plastik eşya, aydınlatma cihazları,
oyuncaklar, bilardo-bowling ithal ediyoruz. Bunların hepsi de Türkiye'de yapılıyor.
Son 20 senede her sene ortalama 20 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz.
Uluslararası anlaşmalara uygun kota ve vergi getirerek, bu açığı en kötü ihtimalle
yarıya düşürmek mümkün iken, hükümet neden adım atmadı? Bu yola gitseydik en
az 100 milyar dolar Türkiye'de kalırdı. Bugünkü sıkıntıları yaşamazdık.
Türkiye'de Çin lobisi mi var? Bunlar kimdir? İktidara yakınlıkları nedir? İktidar bunlar
için mi Çin'e karşı önlem almadı?
Dış güçler meselesi bu soruların cevabında saklıdır.
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İbrahim Kahveci

Sevinç değil imdat çığlığı
Uzaktan bakınca suyun içinde çığlık atan biri görülüyor. Ama o kişi sevincinden değil,
boğulmak üzere olduğundan çığlık atıyor.
Sırca köşklerden duyulmasa bile yakınlarında olanlar durumu biliyor. Uzaktan
davulun sesi nasıl hoş geliyorsa bu çığlıkta öyle.
Bu yıl yüzde 9 büyüme olacakmış. Hatta büyüme oranı çift haneye bile çıkabilirmiş.
İyi ama bu derece büyümeye rağmen Millet neden çığlık atıyor? Bu çığlığa
kulaklarınızı tıkayın diyen ülke yönetimi acaba uzaktan ne duyuyor olabilir?
***
Mesela ihracat...
Bakın ihracatımız artıyor ve mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü ‘Yeni Ekonomi
Denemesi’ bunu içeriyor. Kur artacak, bizim malların fiyatı yabancıya ucuzlayıp
bizden daha çok mal alacaklar.
Oysa bu ihracat bize ucuzluk yerine pahalılık olarak geri dönüyor. Bir kazanç yerine
bir kayıp yaşıyoruz.
Bakın nasıl olduğunu bir örnekle anlatalım: Son birkaç haftadır CNN Türk pazarlarda
ucuzlayan fiyatları veriyordu. Ben de hayret etmiştim. Gerçekten fiyatlar düşüyordu.
Nedenini bu hafta anladık. Rusya ve AB bizden tarım ürünleri alımını ciddi şekilde
sınırlamış. Gıda ürünlerimizde özellikle çocuklara karşı zararlı madde varmış.
İşte o ürünleri biz hem de ucuz fiyata kendi Halkımıza satıyoruz.
Ucuzluk buradanmış meğerse...
***
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Gelelim bir başka ana meseleye.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kur artışına dayalı zamlar olabileceğini ama bunun
enflasyon olmadığını söyledi.
Ben de inanamadım.
Ama doğruymuş.
Gelin anlatayım.
TÜİK enflasyon hesabında 2021 ağırlığına göre ilk 103 ürünü aldım. Bu ürünler
harcamamızın yüzde 77,04’ünü oluşturuyor.
Mesela ilk sırada kira, sigara ve otomobiller var. Sadece bu kalemler bizim
harcamamızın yüzde 17,24’ünü oluşturuyor.
TÜİK’in fiyatlarını baz alarak 2017 Ekim ayından 2021 Ekim ayına fiyat artışlarına
baktım. Burada fiyatları beğenmeyebilir ve gerçekleri yansıtmıyor diyebilirsiniz.
Örneğin 4 yılda kira artışını TÜİK sadece %55,1 vermiş. Siz kiranızın son 4 yılda çok
daha yüksek arttığını düşünebilirsiniz. Olsun biz yine de TÜİK fiyatlarını esas kabul
edelim.
Ve gelelim hesaba...
Tüketimimizin 2021 ağırlıkları ile yüzde 77,04’ünü teşkil eden bu ürünlerde
fiyatlar ne kadar artmış biliyor musunuz? Tam %108,41
İyi ama aynı TÜİK 2017 Ekim’den 2021 Ekim ayına toplam enflasyonu %82,40
olarak açıklamış.
Zam oranı %108,41 ama enflasyon oranı %82,40...
Burada şunu diyebilirsiniz. Efendim geri kalan ve tüketimimizin yüzde 33’ünü
oluşturan ürünlerde fiyatlar artmamış, hatta düşmüş olabilir.
Hiç boşuna bakmayın. Enflasyonu böyle düşürecek bir fiyat düşüş olmadı.
***
Hatırlarsanız biz bunu GİYİM sektöründe de yapmıştık. Son 1 yılda giyim sektöründe
ürün fiyatları aritmetik ortalamada yüzde 28 civarı artış yaşamıştı. Oysa TÜİK yıllık
fiyatını yüzde 8 civarında açıklamıştı.
Ürün zammı başka bir şeymiş enflasyon başka bir şey...
39

30.11.2021
Bunu da gördük.
***
Aslında ne olduğunu söyleyeyim: Fiyatlar artıyor ama enflasyon o derece
artmıyormuş. Sizlere-bizlere ise maaş zammında ürün fiyatlarındaki artışa değil,
enflasyona bakılarak zam veriliyor.
İyi ama diyeceksiniz ki, enflasyon zaten fiyat artışı demek değil mi?
O eskidendi. Biz artık yeni bir ekonomi kitabı yazıyoruz ya. İşte o kitapta fiyat artışı
başka enflasyon başka oluyor.
Bu sayede ücretlerinizden ciddi bir kayıp yaşamış olmak sizi hiç üzmesin. Ülkemiz
için yeni kitaba göre zamlar alınıyor ve fiyat artışlarından etkilensek bile enflasyondan
etkilenmiyoruz.
Sadece son 4 yıllık yüzde 77 ürün ağırlığından kaybedilen ücret geliri yüzde 30’lara
ulaşmış oldu.
MGK bile karar verdi ya: Yeni Ekonomi Denemesini sakın sınamayın. Şükredin ve
yerinizde oturun.
NOT: Herkese açıklama yollayan Ulaştırma Bakanlığına KÖİ hakkında sorduğum
sorular bir haftadır cevap bekliyor. Acaba çok mu zor sordum? Biraz daha bekleyelim
o zaman...
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30 Kasım 2021, Salı

BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Türkiye her şeye rağmen gelişiyor
Dünyadaki gelişmeleri izlerken beni en fazla şaşırtan şey, bazı ülkelerin Türkiye'yi
düşman olarak görmeleridir. Bu arada sırtımızı dayadığımızı zannettiğimiz en büyük
müttefikimiz Amerika'nın bu ülkelerin başında gelmesi çok düşündürücüdür. Yani son
haberlere bakarsanız, Amerikan ordusu yine YPG'ye asker ve silah desteğinde
bulundu. Ayrıca Yunanistan'daki Amerikan yığınağı daha da artırıldı.
Söylediğim gibi, bazı ülkelerin özellikle Amerika'nın Türkiye'yi hedef olarak görmesi
akla sığmıyor. Ancak akla sığmayanlar sadece dış politikada değil. Mesela eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki gün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile tam
3 saat baş başa görüşmüş. Bu ikili acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka hangi
konuyu görüşmüşlerdir?
RÜYA DEĞİL GERÇEK
Dış politika, iç politika derken bu tür saçmalıklarla karşılaşıyorsunuz ve en kötüsü de
Türkiye'nin tarihinde hiç görmediği başarıların bir kesim tarafından yok sayıldığına
şahit oluyorsunuz.
Şu anda 28 milyon özel aracın Türk vatandaşları tarafından sahip olunduğu eskiden
rüyada bile görülemezdi. Ya da Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
Osmangazi Köprüsü gibi tesisler ancak masallara konu olurdu.
Şimdi bunların hepsi gerçek, ama bir kesime bakarsınız Türkiye'nin tek derdi
Amerikan Doları'nın Türkiye'ye hâkim olması. Oysa biliyoruz ki böyle bir şey mümkün
değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, dolar basan matbaalara sahip olmasına
rağmen kendisine sahip değil. Amerikan Başkanı olarak ilan edilen Biden'ın akıl
sağlığı bile tartışmalı.
Bu yapısıyla Türkiye'yi hem askeri hem de finansal açıdan tehdit edebilmesi ne kadar
mümkündür ki?
KENDİMİZE GÜVENMELİYİZ
Neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerçekleri çok iyi görüyor. Böylece Türkiye bu
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coğrafyanın ve dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline geldi. Örneğin, Libya ile
yapılan işbirliği sonucu Doğu Akdeniz Türk denizi haline gelirken veya Azerbaycan'a
destek verip bölge Ermeni tehdidinden kurtarılırken kimse "Türk Lirası, dolar
karşısında çok değersiz" diye görüş belirtmiyor. Doların değeri sadece Cumhuriyet
Halk Partisi'ni ilgilendiriyor.
Gerçeklere dönersek, dünyadaki salgınlar ya da Amerika tarafından kullanılan zayıf
iradeli ülkeler, hayatımızı etkileyemez. Bunu iki sene süren salgın sırasında bir kez
daha gördük. Bu dönemde yasaklara rağmen Türkiye ekonomik açıdan büyüdü ve
şimdi ihracat rekorları kırıyor.
Bizler kendimize güvenmeye devam ettiğimiz sürece dünyadaki olumsuzluklar bizi
fazla etkilemez.
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