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Aziz milletim!
Bu iktidarın, senin dertlerini
umursadığı yok.
Bu iktidarın, senin sorunlarını
çözeceği yok.
Bu iktidarın, memleketi düze
çıkaracağı yok.
Ama merak etme,
onlar yoksa biz varız!
Onların yapamadığını,
biz geleceğiz,
biz yapacağız!
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İyi bülten dergisinde yayımlanması
kabul edilen yazıların telif hakkı İYİ
bülten dergisine devredilmiş sayılır.
Yayımlanan yazılardaki görüşlerin
sorumluluğu yazarlarına aittir. İYİ Bülten
dergisinin ücret karşılığında satışının
yapılması veya İYİ parti İstanbul kalkınma politikaları başkanlığı merkezi’nin
bilgisi dışında dağıtımının yapılması
yasaktır. İYİ Parti kalkınma politikaları
başkanlığı dergisinin her hakkı saklıdır.

2

Satuk Buğra KAVUNCU
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı

Kıymetli İstanbullular
2020 yılı ülkemizle birlikte bütün dünya
için her açıdan zor ve belirsiz bir yıl oldu.
Özellikle 2019’un sonlarında Çin’in Vuhan
kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya
yayılan Covid-19, bütün dünyayı çok radikal bir şekilde etkiledi.
Covid-19 salgını, bütün dünyayı etkilemesi bakımından, küçük gelişmelerin kısa bir
sürede nasıl küresel hale gelebileceğini
göstermesi açısından önem taşıyor. Yüzlerce yıl önce, çok daha zor şartlar altında yayılan salgın hastalıkların günümüzde de devam ettiği, gelecek açısından da
belirsiz bir süreci işaret ettiği anlaşılıyor.
Bu durum, devletlerin güvenlikçi politikalarıyla birlikte, biyopolitikanın da düşünce
dünyasında etkili olacağını ifade ediyor.
İçinde bulunduğumuz süreç, bireylerin yaşantılarıyla birlikte devlet-birey, birey-toplum ve devlet/toplum arasındaki ilişkileri de önemli derecede etkiledi. Bu süreçte
kendi halkının ekonomik kaygılarını gideremeyen, insanına sahip çıkamayan iktidarların meşruiyetleri önemli ölçüde zarar
gördü. Keza Dünya Sağlık Örgütü gibi
uluslararası kuruluşlar, Çin’in salgındaki
rolünü örtmek amacıyla yaptıkları çalışmalar yüzünden şaibeli hale geldi ve meşruiyetlerini önemli ölçüde yitirdi.
Devletler, salgın sürecinde aldıkları tedbirlerle demokrasi ile otoriterlik arasındaki çizginin ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Alınan kısıtlamalara karşı düzenlenen protestolar, popülizm trendinin gücünü de bir kez daha gösterdi.
Salgına karşı alınan ekonomik tedbirler
ise gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler
arasındaki uçurumu bir kez daha gözler

önüne serdi. Gelişmiş ülke ekonomileri,
GSMH’den önemli ölçüde payı ülkelerindeki çalışanlara ve işletmecilere ayırarak
salgının ekonomik hasarını önemli ölçüde
atlattı. Türkiye gibi ekonomik açıdan sorunlu ülkelerde ise fatura, yine halka kesildi.
Ekonominin ve kalkınmanın eş güdümü,
bir ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülke ekonomilerinin, salgına rağmen sosyal devlet rolünü başarılı
bir şekilde yerine getirerek meşruiyetlerini
sorgulamaya açmadığı fakat Türkiye’de
IBAN numaralarının paylaşılarak vatandaştan bağış istendiği biliniyor.
Dünya, bugün, Ocak 2020’den bambaşka bir hale geldi. Aradan geçen bir yıl, insanlığı bambaşka bir noktaya taşıdı. Bütün ülkeler, yaşadıkları olağanüstü durum
karşısında yüzlerce yıllık birikimlerini ve
değerlerini korumaya çabalıyor.
Türkiye’de ise maalesef günü kurtarmanın ve sorunları ileride daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkacak şekilde ertelemenin gayretini gördük. 2021 ve sonrası,
yalnızca İYİ’lerin iktidarıyla bütün sorunlara kalıcı çözümler üretebilir.
Sosyal devletin gerekliliklerini yerine getirmek, vatandaşı önceleyen bir tutumla
ekonomiyi ve kalkınmayı eş güdümlü hale
getirerek yeni sorunlara karşı güven sağlayabilmek adına kadrolarımız da, programımız da hazır.
Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyor
ve iyi bir yıl diliyorum.

Ümit ÖZLALE
İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

2020’ye veda ederken…
İlerleyen yıllarda dünya 2020 yılını COVID-19 salgınının yol açtığı olumsuz etkiler ile hatırlarken biz Türkiye’deki yönetim sisteminin ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı da hafızamıza ekleyeceğiz. Liyakat kriterleri gözetilmeden
dünyanın en büyük yirmi ekonomisinden birinin başına getirilmiş bir bakanın ekonominin temellerinden bihaber davranışları ile ekonomide yarattığı tahribat kadar kişisel çıkarları gereği
kendisini desteklemekten geri durmayan iş çevrelerini ve istifa haberini veremeyen basını hatırlayacağız.
Türkiye’nin 2020 yılını gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha ağır
geçirmesinin ve Venezuela, Yemen,
Zimbabwe ve Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nden sonra faizlerin en
yüksek olduğu ülke konumuna gelmesinin en önemli sebeplerinden biri bu yönetim sisteminin şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik kriterlerine riayet etmemesidir. Kamu yönetiminde şeffaflığın
kaybolması ve izlenen politikalarda dolambaçlı yollara sapılması eğitimden
sağlığa kadar izlenen politikaların inandırıcılığını yok etmekle kalmamış, finansal açıdan da yüksek borçlanma maliyetlerini beraberinde getirmiştir. Liyakat kriterinin gözetilmemesi, devlet

terbiyesi başta olmak üzere kurumların erozyonunu hızlandırarak itibarlı bir
politika izlenebileceğine dair beklentileri zayıflatmıştır. Hesap verebilirlik kavramının hiçe sayılması, yapılan hataların yapanın yanına kar kaldığı bir anlayışın kamuya yerleşmesine yol açmıştır. Kamu yönetiminde uzun dönemli
ve sürdürülebilir bir büyüme için hayati
önem taşıyan bu üç kriterin yok edilmesi
merkez bankasının rezervlerinin erimesinden, yüksek faizlerden ve kronik enflasyondan daha tedirgin edicidir. Türkiye daha önce de rezerv, faiz ya da enflasyon açısından sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Bununla beraber, devletin bürokrasinin çöküp karar alma mekanizmalarının toplumun her alanında ortaya çıkan sorunlara çare üretmekten bu
kadar uzak olduğu bir dönem yaşanmamıştır. Geldiğimiz noktada bu karar
alma mekanizmalarını oluşturan yönetim sistemi problemin ta kendisi olmuştur. Bir sebep-sonuç ilişkisiyle açıklayacak olursak bu yönetim sebebi sebep,
ekonomik tahribat ise sonuçtur.
ABD’deki seçim sonuçlarından tutun iflasın eşiğine gelmiş bir kamu maliyesine kadar birçok gelişmenin sonrasında
mecburen ilan edilen ekonomi ve hukuk seferberliği bu yapısal problemlere

çözüm getirebilir mi? Hukuk konusunu
partimizin uzman arkadaşlarına bırakarak ekonomiyle ilgili görüşlerimi özetleyeyim. Bugün ekonomi seferberliğinden kast edilen bütün dünyada faizler
düşük seyrederken ilk önce dolambaçlı yollardan daha sonra da resmi olarak merkez bankasının faizleri fahiş denecek bir oranda arttırmasından başka
bir şey değildir. Birkaç finansal düzenleme ve imla hatası olmadan yazılmış birkaç metin dışında bu seferberlik bir yenilik getirmemektedir. Piyasalar iktidara belki de son bir kredi vermiştir ama
bunu da çok yüksek bir faizle vermiştir.
Bundan sonraki dönemde de son birkaç yıldır şeytanlaştırılan ve sonunda
onların istediği şartlarda masaya oturulan küresel sermaye gruplarının ya
da popüler tabiriyle “faiz lobisinin” istekleri doğrultusunda yüksek faiz politikası uygulanarak eriyen Merkez Bankası rezervleri tamir edilmeye çalışılacaktır. Yüksek faizlerle beraber yaşanacak
olan sert daralma ve iflasın eşiğine gelmiş şirketlerimizin yabancı şirketler tarafından ederinin çok altında satılacak
olması da gözleyeceğimiz diğer olası
gelişmelerdir. Bu yönetim sisteminin bu
özetlediğimiz makro çerçeveden başka vaat edebileceği başka bir sonuç ise
maalesef bulunmamaktadır.

3

ekonomi

Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminin Ekonomik Etkileri
Büyük vaatler ve beklentiler ile uygulamaya koyulan Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ikinci yılında, Türkiye ekonomisinin günden güne
çıkmaza girmesine sebep olurken, “Yabancı yatırımcının ekonomik
güvenini sağlayamamış, yerli yatırımcının ise kurumlara karşı olan
güvenini sarsmıştır”.

ekonomi uçuyormuş!
gidin vatandaşın
cebine bakın.
Meral AKŞENER

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’den uzaklaşmasının
en önemli nedeni güvensizlik. Yatırımcılar, Türkiye’de
bağımsız bir yargı sistemi ve siyasette “öngörülebilirlik”
olmamasından şikayetçi.
Türkiye’de parlamenter sistemin sona erdirilip, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişiyle birlikte hükümet; Merkez Bankası, BDDK, TÜİK gibi birtakım kuruluşları siyasi amaçlar için kullanılmaya başladı. Denetleme
kurumlarının yanında, medya ve yargı da bağımsızlığını
kaybetti.
Ekonomideki en önemli faktör olan şeffaflık ortadan
kalktı. Açıklanan veri ve rakamlar gerçeği yansıtmayan
ve güven duyulmayan bir noktaya geldi.
Yapılan tüm araştırmalar ve anketlere göre; Vatandaşlar TÜİK’in açıkladığı işsizlik ve enflasyon rakamlarının
gerçeği yansıtmadığı konusunda hemfikir. Vatandaşlar,
söz konusu rakamların açıklanandan daha yüksek olduğunu düşüyor. Herhangi bir parti gözetmeksizin, seçmenlerin TÜİK’in rakamlarına aynı oranda güvenmediğini yapılan anketler gözler önüne serdi.
Avrasya Araştırma Şirketi’nin son yaptığı araştırmaya göre:
“Sizce TÜİK işsizlik oranları gerçeği yansıtıyor mu?” sorusuna yüzde 8.1 gerçeği yansıttığını söylerken, yüzde
81.3 işsizlik rakamlarının TÜİK’in açıkladıklarından daha
yüksek olduğu cevabını verdi. Yüzde 4.4 de “işsizlik yok, iş
beğenmemek var” derken yüzde 6.2 bir fikri olmadığını
söyledi.

“Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?” sorusuna ise yüzde
45.0 çok zor geçiniyorum, yüzde 38.1 geçinemiyorum,
yüzde 16.0’da rahat geçiniyorum cevabını verdi.
Açıklanan Ekim Ayı 2020 yılı verilerine göre TÜFE aylık
yüzde 2.13, yıllık ise 11.89 arttı. Ekim 2020’de, endekste
kapsanan 418 maddeden, 324 maddenin ortalama
fiyatında artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına
göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla,
yüzde 2,22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 ile haberleşme ve yüzde 7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki
yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar
ise sırasıyla, yüzde 27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15,60 ile
sağlık oldu.

çarşıda, pazarda,
mutfakta YANGIN VAR!
Meral AKŞENER
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Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,89, yurt içi üretici
fiyatlarında yüzde 18,20 olarak gerçekleşti

rındaki hemen hemen her ürüne yansır.
Dolayısıyla “mutfaktaki yangın” artar.
2020’nin en çok konuşulan ekonomi
gündemi hızla değer kaybeden Türk Lirasıydı.
GÜN/AY/YIL

BİRİM

DÖVİZ ALIŞ

DÖVİZ SATIŞ

31.10.2018

1
1

USD / ABD DOLARI
EURO

DÖVİZ CİNSİ

5,4981
6,2373

5,5080
6,2486

31.10.2019

1
1

USD / ABD DOLARI
EURO

5,7083
6,3715

5,7186
6,3830

31.10.2020

1
1

USD / ABD DOLARI
EURO

8,3082
9,6985

8,3232
9,7160

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kurları

2 yıl 4 ay boyunca görevde kalan Albayrak, görevi devraldığı günden itibaren Türkiye tarihi bir ekonomik çöküş ve
kur krizi yaşadı. Tüm bunların yanında ekonomiyi büyük bir
ciddiyetsizlik ile yönetmeye çalışmış, Türk Lirası kur karşısında değer kaybederken, yıla damga vuracak cevapları
ile gündeme gelmiştir. Kurun yükselişi Albayrak’a sorulduğunda; Bakan, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? ” Yanıtını vermişti. 13 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada verdiği cevap Türkiye Ekonomisinin
vahametini gözler önüne sermiştir.
Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları
yüzde 9,11 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde
10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim
ayına göre yüzde 18,20 artış gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirilmesi ile
birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atanan
Berat Albayrak sık sık düzenlediği ekonomi toplantılarında
vadettiği enflasyon rakamlarını tutturamadı. Tabloda da
görüldüğü üzere enflasyon çift haneye kilitlendi.
Enflasyon oranları iktidarın hedeflediği tek haneye inemedi. Dolarla enflasyon arasında çok yüksek bir geçişkenlik
vardır. Dolar, dışa bağımlı bir ülkede maliyet kalemini arttıran en önemli faktördür. Dolardaki yükseliş, market rafla-

Doları baskılamak için son bir yıldır Merkez Bankası ve
kamu bankalarının rezervleri satıldı. Yılbaşından bu yana
60 milyar dolar satıldı. Kamu bankalarının döviz açığı 10
milyar doları aştı ve sonuçta Merkez Bankası rezervleri eksiye düştü.
Böyle bir durumda döviz kurunu tutmak için ancak faiz
mekanizması kullanmalıdır. Ancak başkanlık sisteminin
getirdiği tek adam yönetimi ile, Sayın Cumhurbaşkanı’nın
talimatıyla faizler düşük tutulduğu için kuru dengeleyecek
bir mekanizma da kalmadı.
Küresel Covid salgını sürecinden geçerken ekonomide daralma günden güne kendisini gösterdi.

Türkiye’nin uluslararası
rezervleri, 70 milyar dolar
eridi. Net rezervlerimiz,
eksi 40 milyar dolar oldu.
Yani cep delik, cepken delik…
Meral AKŞENER
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İşsizlik Arttı,
Hane Halkı Gelir
Seviyesi Düştü

eşe dosta ballı ihale,
vatandaşa gelince
acı reçete!
Kurduğun bu eğri düzenin
batsın, Sayın Erdoğan!
Hiç mi utanmıyorsunuz?
Meral AKŞENER

bir yandan
doğalgaz
bulduk
diye caka
satıyorsunuz,
diğer yandan
faturalara
zammı
bindiriyorsunuz.
Meral AKŞENER

Salgın sürecinde sanayisiz, üretimsiz, ithalata dayalı bir
ekonomi ile büyüyemeceğimiz gerçeğini kabullenme durumu ile karşı karşıya kaldık. Bu durum işsizliği ve geçim
sıkıntısını beraberinde getirmiştir. Üniversite mezunu işsiz
genç sayısında ciddi artış olmuştur.
Ekonomideki kötü gidiş, milli geliri de etkiledi. 2018 ilk
çeyrekte 883,9 milyar dolar olan gayrisafi yurt içi hasıla
(GSYH), 2020’nin ilk çeyreğinde 758 milyar dolara kadar
geriledi. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının
ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon
TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD
doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.
Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye’nin “kredi risk primi”, gelişmekte olan ülkeler içerisinde ilk sıralarda yer aldı.
2020 yılının sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,
Türkiye Ekonomisini enflasyondan, döviz kurlarına, işsizlikten milli gelir kayıplarına ve ekonomik istikrarsızlığa sürüklemiştir.
Gelinen son noktada, Türk Milletine ekonominin acı reçetesi sunulmuştur. Yoksulluk sınırının altına düşen rakamlar;
Sn. Meral Akşener’in deyimiyle “bu ülkede fakirliğin değil,
fukaralığın başladığını” göstermiştir.
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İYİ PARTİ’nin ekonomi çözüm önerileri öncelikli olarak;
Başkanlık sisteminden İyileştirilmiş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ‘e geçerek, hukuk devleti, bağımsız yargı, güven veren demokratikleşme adımlarını atmaktır. Laf
dinlemiyor diye bir gecede TCMB Başkanı’nı görevden
alan bir yönetim şeklinden, liyakati esas alan bir yönetim
şekline geçerek ekonomiyi yönetmektir. Üretime dayalı
bir ekonomi yönetimidir. Kalkınmayı önceleyen ekonomi
programlarını hayata geçirmektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomide enflasyon, kurumlar bağımsızlığı, kurun kontrol edilemeyişi, rezervlerin tükenmesi sonucunu doğururken aynı zamanda
sebebi de olmuştur. Yandaş müteahhitlerin zenginleştiği, halkın fakirleştiği bir ekonomik düzen ortadadır. Tüm
bunların yanında itibardan tasarruf etmeyen iktidar, israf
düzenini sürdürmeye devam ediyor. Ekonomimiz uçuşa
geçmemiş, uçurumundan aşağıya atılmıştır. Ekonomik
çöküşü görmezden gelerek algı yönetimi ile ekonomiyi
yönetmek mümkün değildir. Görmezden gelmeyerek kriz
yönetebilen, ekonomi hamleleri üretebilen, ekonomik kalkınmayı sağlayabilen bir ekonomi yönetimi ile istihdam ve
kalkınma mümkündür.
Meryem TANRIVERDİ GÖKTAŞ

damat gidiyor,
dolar düşüyor.
Kayınpeder
konuşuyor, dolar
yine yükseliyor.
Meral AKŞENER

120.000.000.000 $
Yukarıda yazan bol sıfırlı rakam 2020 yılında Merkez
Bankası’nın Türk lirasının değerinin düşmemesi için sattığı döviz rezervimizdir. Ülke ekonomisini ve milli paranın
itibarını yerle yeksan eden Damat Bakan Berat Albayrak
Türkiye’nin geleceğine ağır tahribat yaratmıştır.

“faiz lobisi” dedin, faizleri
arttırdınız. “Döviz lobisi” dedin,
merkez bankasının 100 milyar
dolarını çöpe attınız.
Meral AKŞENER

Ekonominin temeli güvendir. İnsanlar size güvenmezse
ağzınızla kuş tutsanız fayda etmez. Şimdilik Cumhurbaşkanı, damadını görevden alarak güven tazelemeye
çalışsa da artık vatandaşın gözünde kredisi kalmamıştır. Damat Bakan istifa edince 1 TL düşen dolar kurunu
görünce insan sormadan edemiyor. Merkez Bankası’nın
bu rezervi finans çevrelerine güven vermek yerine vatandaşın menfaatine kullanılsaydı ne olurdu? 120 Milyar
$ rezervimizle– 12 Milyon aileye 10.000$ dağıtılabilirdi.
38 Milyon kişi ülkemizde kredi borçlusu, tüketici kredileri
ve kredi kartı harcamaları 700 milyar TL’yi aşmış durumda. Vatandaşın birikmiş, ödenme ihtimali olmayan
borçları silinebilirdi. Tüm yurttaşlar yeni bir başlangıç
yapabilirdi.

bir yandan iki lafın birinde,
faiz lobisinden şikayet
ediyorlar, diğer yandan
faiz lobisine en çok parayı
kendileri kazandırıyorlar.

İşsizlikten kırılan 4 Milyon genç insanımıza ilk işim sermayesi, işini büyütmek isteyen 1 Milyon KOBİ’ye, 20.000$
sermaye yatırımı verilebilirdi. Rakam o kadar büyük ki
söylediklerim belki imkânsız geliyor. Sözde Başkanlık
Sistemi’nin Türkiye’de yarattığı tahribat bu kadar büyük.
Ama gerçek ortada, Damadın itibarını kurtarmak için
bitirdikleri döviz rezervlerimizle Türkiye’yi dünyanın üretim ve çekim merkezi yapabilirdik. Fırsat kaçtı.
Damat da kaçtı gerçi sadece ona seviniyoruz. İyi Parti
iktidarında finans çevrelerine güven, vatandaşımıza iş,
aş vereceğiz.
Ufuk ÇİFTÇİBAŞI

Meral AKŞENER
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Uçuyoruz uçuyoruz...
Cumhuriyetimizin kazanımları bir bir satıldı.

Üreten bir ülke idik, tüketen ülke olduk.
İhraç ettiğimiz ürünleri ithal eder olduk.

Açlık sınırına mahkum ülke olduk.
ASKIDA EKMEK kampanyasına sevinir olduk.

Vatandaşa İBAN verip, 10 lira toplar olduk.
Mezarda mı emekli olacağım diyenleri zül gördük.

Atanamayan öğretmenlere başka iş yapın diyenleri gördük.
Tüm bunların yanında 1000 odalı saraylar gördük.

Her yanlışa doğru. Her doğruya yanlış diyen gazeteler kanallar gördük.
Eyt’ye kaynak yok.
Pandemi sürecinde işinize, aşsıza kaynak yok.
Dolar, Euro, Altın almış başını gitmiş.
Paramız pul olmuş değer kaybetmiş.
Kemeri hep vatandaş sıkıyor, acı reçeteyi hep vatandaş ödüyor.
Ama masallar civarında ekonomimiz hep uçuyor.
Nadir AĞDAĞ

millete “sabret” diyeceğine; sen asıl önce git,
500 milyon dolarlık uçağını satıp,
Saray’ın fantastik harcamalarını kıs.
Meral AKŞENER
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TÜİK dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’nin dış
ticaret açığı Eylül ayında 4.83 milyar dolar oldu.
Eylül ayında genel
ticaret sistemine
göre ihracat %4.8,
ithalat %23.0 arttı
koltuk
meraklılarının, yandaş
müteahhitleriyle
el ele verip,
vatandaşlarımızın
hayatlarını
hiçe saymalarına
şahit oldukça,
isyan ediyorum.

ticaret ve sanayi

Dış Ticaret Açığı Eylül’de
4.83 Milyar Dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın
aynı ayına göre %4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat
%23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak / Eylül döneminde ihracat
%10.9 azaldı, ithalat %1.5 arttı
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak/Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9
azalarak 118 milyar 325 milyon dolar, ithalat %1,5 artarak
156 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Meral AKŞENER

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %8.4,
ithalat %15.5 arttı
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış
2020 Eylül ayında %8,4 artarak 14 milyar 335 milyon ticaret fazlası Eylül ayında 772 milyon dolar olarak
dolardan, 15 milyar 541 milyon dolara yükseldi.
gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %11,8 artarak 30 milyar
311 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda
Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı
hariç ithalat %15,5 artarak 12 milyar 784 milyon %105,2 oldu.
dolardan, 14 milyar 769 milyon dolara yükseldi.

geçim derdindeki vatandaşın üzerine çay
atmayacağız, attırmayacağız. Siyasette de,
ticarette de rekabet olacak.
Meral AKŞENER
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Dış ticaret
açığı Eylül ayında
%189.6 arttı
Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın
aynı ayına göre %189,6 artarak 1 milyar 667
milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Eylül ayında %90,2 iken, 2020 Eylül
ayında %76,8’e geriledi.

İktidara geldiklerinde
otomobil alınabilen
parayla, bugün ancak
3 tane yeni model
telefon alınabiliyor.
Meral AKŞENER

Dış ticaret açığı
Ocak / Eylül
döneminde %79.5 arttı
Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı
%79,5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan,
37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 OcakEylül döneminde %86,3 iken, 2020 yılının
aynı döneminde %75,8’e geriledi.

İHRACAT, İTHALAT VE DIŞ
TİCARET DENGESİ,
EYLÜL 2020

Eylül ayında imalat sanayinin
toplam ihracattaki payı %94.8 oldu
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Eylül ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.
Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık
sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
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Eylül ayında ara mallarının toplam
ithalattaki payı %74.9 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına
göre ithalatta, 2020 Eylül ayında ara
mallarının payı %74,9,sermaye mallarının payı %14,4 ve tüketim mallarının payı
%10,5 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına
göre ithalatta, 2020 Ocak-Eylül döneminde ise ara mallarının payı %75,4, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim
mallarının payı %10,5 oldu.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 517 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 142 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 947 milyon dolar ile ABD, 799 milyon dolar ile İtalya, 798 milyon dolar
ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,5’ini oluşturdu.
Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 11 milyar 277 milyon dolar olurken,
bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 546 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 241 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 243 milyon dolar
ile Irak ve 5 milyar 526 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,0’ını oluşturdu.

İhracat 2020 yılı Ocak / Eylül döneminde
111 milyar 948 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalarak 111
milyar 948 milyon dolar, ithalat %0,9 artarak 149 milyar 809 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %66,3 artarak 22 milyar 764 milyon dolardan, 37 milyar 860 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde %84,7 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,7’ye geriledi.

İthalatta ilk sırayı
Çin aldı
İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında
Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 71 milyon
dolar ile Almanya, 1 milyar 553 milyon dolar ile
Rusya, 1 milyar 122 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 83 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri
izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,3’ünü oluşturdu.
Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin
aldı.
Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 16 milyar
381 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14
milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 12 milyar 842 milyon dolar ile Rusya, 8 milyar 760 milyon dolar ile ABD ve 6 milyar
485 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,9’unu oluşturdu.
Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,3’tür. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam
ithalattaki payı %81,4’tür. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki
payı %12,7’dir.
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bir zamanlar dünyanın
her yerine çatır çatır
mal satan KOBİ’lerimiz
dünya ile rekabet
edemez hale geldi.
Meral AKŞENER

COVID-19 KRİZİNİN TÜRKİYE
EKONOMİSİNE ETKİSİ
Covid-19 pandemi süreci Türkiye’de ekonomik faaliyetleri 2020 Mart ayının ortasından itibaren dış ticaret,
turizm, sanayi ve iç talep kanallarıyla etkilemeye
başlamıştır.

yıl süreyle ötelenmesi ve destek verilmesi gerekmektedir. Yerli üretim yapan firmalar enerji girdilerinden KDV
gibi dolaylı vergilerin azaltılması ve dönemsel muafiyet
sağlanması gerekmektedir.

2020 sonlarına doğru gelindiğinde Türkiye ekonomisine
daha da derinleşerek yansımıştır. Bu bağlamda Covid-19
krizi Türkiye ekonomisinde üretimi, istihdamı, kişi ve
işletme gelirlerini, ihracatı, cari açığı, sanayi yatırımlarını pandemi sürecine bağlı olarak negatif etkileyerek
durgunluğa neden olmuştur.

Türkiye’de hâlihazırda yükselen işsizliğin Covid-19 salgını
ile daha büyük bir krize dönüşmesini önlemek açısından
istihdamın temelli yardımların kobilere odaklanması bu
kapsamdaki şirketlere finansman desteğinin getirilmesi
gerekmektedir. Gelişmiş ülkeler bu dönemde nakit akış
krizini hafifletmeye, daha derin bir likidite krizini önlemeye
ve ekonomiyi korumaya odaklandı. Kredi akışının geliştirilmesi ve kamu garantileriyle şirketin hissedebileceği
likidite sorunun çözülmesi için çalışmaların yapılması,
sektördeki şirketlerin devlete ve devlet iştirakli banka
veya şirketlere ödeyeceği vergi, kredi ödemeleri, elektrik,
su, doğal gaz vb. faturalar gibi harcamaların ötelenmesi
üretim yapan sanayicimize nefes aldıracaktır.

Covid-19 salgının ikinci dalgasının başlamısıyla birlikte
Kasım Aralık ayları itibarıyla tekrar salgın dönemine
geri dönmesi, iş yerlerinde üretimin durması, karantina
uygulamalarının tekrar başlaması, tedarik zincirindeki kopuşlar nedeniyle üretim faaliyetlerinde önemli
orandaki düşüş görülmesi, işsizliğin artması krizden en
çok etkilenen düşük sermayeli kobiler olacaktır. Türkiye
de yaşanan ekonomik kriz ve bu kriz öncesinde ekonomi
politikasında yapılan yanlışlar, üretim sektörünü salgının
etkilerine daha açık hale getirmiştir.
Bu sebepten dolayı açıklanan destek paketleri yetersiz
görünmektedir. Üretim sektöründe ithal edilen makine,
makine ekipmanları ve yedek parçaların Türkiye’de
üretilmesi için teşvik, hibe kredi fonu oluşturulması lazımdır. Sanayi özellikle makine
sektöründe hizmet veren firmaların salgın
sürecinde oluşan vergi yükümlülüklerinin bir
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Turan VAROL

bir ülkede adalet yoksa,
bereket olmaz.
İş insanı, sanayici, yatırım
yapmaz, yapamaz.
Meral AKŞENER

Türkiye’nin
kaynakları var. Yeter ki,
çarçur edilmesin.
Yeter ki, ranta kurban
edilmesin. Yeter ki, eşi
dostu zengin etmek
için değil, milleti zengin
etmek için harcansın.
İlk iş israfa ve rant
düzenine son
vereceğiz.
Meral AKŞENER

2020 senesine baktığımızda oluşan yüksek enflasyon
yüksek faizle TL’nin aşırı değer kaybı ile sektör şirketlerinde sorun yaşanmıştır. Maalesef firmalar döviz kredileriyle
ödemelerini yapmakta zorlanıyor. Banka faizleri yüksek
faizle kullanılabilir olmaktan çıkmış durumdadır. Firmalar
zararlar ve nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato ve iflaslar
yaşıyor. Maalesef hükümetin ekonomi programı, bu
güne kadar alınan önlemler sorunları çözmedi. Sektörün
çözümünü büyük ölçüde piyasaya bırakıyor. Bu nedenle
sektördeki sıkıntıların sürmesi devam etmektedir.
Sanayileşmenin lokomotifi makine sektörüdür. On üç bin
işletme ve iki yüz bin kişilik istihdamla on beş milyar dolar
ihracat sağlıyor. Sektörümüz ülkemizin kalkınmasındaki
kritik rolünün sadece bizim değil kamunun da farkında
olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinde
bugün yüzde 9’lara ulaşan makine sektörünün payının
yüzde 20 olarak belirlenmesi bunun açık göstergesi
olmuştur. Ülkemizin kalkınması ve yüksek gelir sınıfına
girmesinin tek yolu sanayileşerek nitelikli üretim
yapmaktan geçiyor.

işletmelere ve çalışanlara
nakit desteği verin.
Meral AKŞENER

Makine sektörü çok disiplinli yapısıyla imalat sektörlerinin
tamamıyla etkileşim içerisinde olup bununla birlikte
makine olmadan imalat olamayacağı düşünüldüğünde
tüm sektörlerin tedarikçisi konumunda. Ülkemiz büyüdükçe sanayicilere destek sağladıkça, daha çok çeşitli
makinalara ihtiyaç duyulacak. Bizlerinde temel amacı
bu ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılayacak duruma
gelmektir.

kendi koltuğunu
kurtarmayı, bu millete
reform diye pazarlamayı
artık bırak Sayın Erdoğan!
Meral AKŞENER
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tarım

Buğday
fiyatlarındaki
aşırı artış
vatandaşın
cebini yakacak

Gıda fiyatlarındaki önlenemeyen artışın temel nedenlerinden birisi de ülkemizde gittikçe azalan tarımsal üretimdir.
Kamunun sürdürülebilir üretim ve kalkınma hedeflerinden
günden güne uzaklaştığı son yıllarda yerli üretimin günden güne azalması ve sonuçta ithalata bağlı bir tarımsal
ekonomiye dönüşmemiz de kaçınılmazdır.
Bu yıl salgın sebebiyle tüm ülkeler kendine yetebilir gıda
kaynaklarına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu
daha fazla anladılar. Bu konuda güçlü olan ve sürdürülebilir şekilde bu alana yatırım yapan ülkeler bunları meyvesini
çoktan ekonomik açıdan almaya başladılar.
Maalesef güzel Türkiye’miz günden güne özellikle Arpa,
Buğday, Ayçiçek gibi ana tarımsal ürünlerde giderek daha
fazla ithalata bağımlı hale geldi. Şu an %36 olan ham ayçiçek yağ vergisinde, hükümet indirime gitmeyi düşünüyor,
bu da artık tohum ithalatı yerine yağ getirerek daha fazla dışa bağımlı hale gelmemize sebep olacak. 2002-2017
yılları arasında toplam tahıl üretimi yapan tarımsal alanlarımız maalesef 2.5 milyon hektar azaldı. Bunun üzerine
2018 kur krizinden beri yaşanan Türk Lirasındaki aşırı değer kaybı da eklenince artık gıda fiyatların aşırı yükselişi
önlenemez bir hal aldı. Ancak gıda fiyatların yükselmesi
kesinlikle, ana girdileri de kura bağlı olan Türk çiftçisinin
ve üreticisinin işine yaramadı aksine çok daha az kazanmalarına ve ürün fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaya sebep
oldu. Dolayısıyla emeklerinin karşılığını alamayan üretici
giderek üretimden uzaklaştı ve ülkemizin günden güne
sürdürülebilir üretimi azalmaya devam etti ve yakın gelecekte de maalesef durumun daha iyiye gidebilmesi için
adımlar atılmamaya ve Türk tarımı giderek daha fazla
dışa bağımlı hale getirilmeye devam ediyor.

bizim hayalimizdeki
Türkiye’de bolluk ve
bereket var.
Meral AKŞENER

Tahıl üretimi Un, Yağ gibi vatandaşın direkt tükettiği ürünlerin üretiminde kullanılmasının yanı sıra özellikle hayvancılık sektöründe hayvan yemi şeklinde ana girdi olarak da
kullanılmaktadır. Dolayısıyla tahıl fiyatlarındaki artış direkt
olarak hayvancılık başta olmak üzere birçok sektörü de etkilemektedir.
Paçal Buğday Dağılımı
İthal Rus 13,5 Protein
Yerli Anadolu Sert Kırmızı Buğday
İthal Azak 14,5 protein

Ekim 2019
Ekim 2020
Piyasa Fiyatı Piyasa Fiyatı

Değişim
%

$ 210,00

$ 255,00

21,43%

TL1,560,00

TL2,296,00

47,18%

$ 191,00

$ 241,00

26,18%

Kaynak: Toprak Mahsulleri Ofisi Günlük Piyasa ve Borsa Fiyatları Bülteni –
27.10.2020 tarihi yıllık değişim oranları

21.10.2020 tarihinde “Cumhurbaşkanı Kararı”ile Ekmeklik
ve Makarnalık Buğdayda %45, Arpada %35 ve Mısırdaki
%25 ithalat vergisi 31.12.2020 tarihine kadar sıfırlanmıstır.
Bu ithalat vergisi indirimi Türk üreticisini ithal ürün karşısında daha da korumasız hale getirerek ülke tarımını giderek
daha fazla dışa bağımlı hale getirmiştir. Öte yandan bu
yapılan ithalat vergisi indirimini takip eden üretici ülkeler
ihracatlarına çeşitli kota ve vergiler getirerek daha fazla
“kar” elde etmeye bunun sonucu olarak da ülkemizin ekonomik kaynaklarını kendi ülkelerine kolayca transfer etmeye başlamışlardır.

gıdasında, tarımında
kendine yetmeyen bir ülke
yarın müstemleke olmak
zorundadır.
Meral AKŞENER
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Buğday fiyatlarındaki gümrük vergilerinin sıfırlanmasının amacı eskisinden daha ucuz buğday almak değil, kurdaki
ve ithal buğdaydaki fiyat artışının toplam etkisi olan %64 ila %68 arasındaki oranın en azından %45 lik bölümünü değirmencilere yansıtmamak içindir.
Aslında piyasa dengesini bulmak, aşırı fiyat değişimlerinde Türk vatandaşı korumak için var olan TMO, 4 yıl öncesine
kadar elinde yaklaşık 4 milyon Ton buğday stoğu tutar ve bu stoklar ile yıl içerisinde yaşanabilecek olan dalgalanmalara karşı hem üretici hem de vatandaşı korurdu. Ancak son birkaç yıl içerisinde bu stoklar eridi ve artık TMO yeterince
piyasaya müdahale edemez hale geldi.
Paçal Buğday Dağılımı

Oranı (%)

Kur

Kur Bazlı Artış %

Yıllık Kur Değişimi % Toplam

İthal Rus 13,5 Protein

35

$

21,43

42,5

63

Yerli Anadolu Sert Kırmızı Buğday

50

TL

47,18

0,00

47

İthal Azak 14,5 protein

15

$

26,18

42,5

68

Toplam

100				

Buğday Paçalı Fiyatındaki
Yıllık Değişimi %			

% 56

Yıllık Un fiyatı değişimi			

%21.5

56

Türkiye, tarım ve
gıdada kendi kendine
yetebilen ender ülkelerdendi.
Ama maalesef son 15 yıldır
uygulanan politikalarla, bu
gerçek de artık hayal oldu.

Tüm bunların sonucunda kaliteli buğday unu üretimi için
paçal buğday fiyatları yıllık %56 seviyesinde arttı. Bu da
Meral AKŞENER
%20’nin üzerinde bir artış ile un fiyatlarına yansıdı. Bu
zamların tamamı henüz vatandaşın cebine ekmek fiyatı olarak yansımadı ancak çok yakın zamanda mutlaka bu
farkı vatandaş ödemek zorunda kalacak. Ekmek gibi en temel besin hammaddesinde olan bu artış vatandaşın cebini çok yakacaktır.
Peki Çözüm nedir? Çözüm sürdürülebilir tarımsal üretim politikasıdır. Çözüm yerli üreticinin girdilerini desteklemektir.
Çözüm şu an yürürlükte olan ama hiçbir uygulama yaptırımı olmayan tarımsal üretim sözleşmesini doğru hukuksal temeller ile hayata geçirmek ve hem çiftçiyi hem de tarımsal girdilerle üretim yapan Türk sanayisini korumaktır.
Bunların yapmadığımız sürece günden güne fakirleşmeye ve bunun sonucunda sosyal açıdankaldırılamaz yüklerin
altında ezilmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Katkı payları ve yüksek faiz çiftçinin üzerinde yük!
12 BİN 500 TL BORÇ 10 AYDA 38 BİN TL OLDU
Çiftçiler üretimlerini devam ettirebilmek için kredi alıyor.
Ancak çiftçiye kaynak temin ederek destek olması gereken Tarım Kredi Kooperatifi yüksek faiz ve katılım katkı
payı isteyince, zaten çok düşük karlarla çalışan çiftçilerin
bu borcu geri ödeyebilmesi mümkün olmuyor. Tarım Kredi Kooperatifi’nden domates fidesi almak için 12 bin 500
liralık kredi çektiğini ifade eden çiftçi, “Beni, ayrıca 6 bin
500 lira katılım katkı payı için borçlandırdılar. Toplam
20 bin lira üzerinden faiz işlettiler. Yaklaşık 10 ay önce
aldığım destek şimdi 38 bin lira oldu” dedi.
Köylüler, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin uyguladığı faiz sitemini, ülkemizde hiç bir banka uygulamıyor.

Bunlar tefecilik yapıyorlar.
’Bütün köy halkı icralık” diyerek isyan etti.
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Çiftçi
Borçlarında
Yapılandırma
Var Mı?
üretimi değil
ithalatı destekleyen
bu rant politikasıyla,
hayvancılık çöktü, para
yandaşlara gitti.
Meral AKŞENER

Torba Yasa olarak adlandırılan ve toplamda 500 milyar lira kamu alacağının yapılandırılmasını öngören “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” teklifi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edildi.

Çarşı pazarda fiyatlar çok daha yüksek.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre, Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim 2020’de bir önceki aya göre
yüzde 2.13 oranında arttı. Bu oran, bazı ülkelerinde yıllık
enflasyonu ile aynı.

Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildikten
sonra, Anadolu Ajansı, 11 Kasım 2020’de abonelerine
geçtiği ve kendi internet sayfasında yayınladığı haberde,
“Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek” başlığı altında şunları yazdı: “Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman
köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.”

Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde
10.64, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 11.89 ve 12 aylık
ortalamalara göre ise yüzde 11.74 oranında artış kaydetti.

Oysa Toplam 500 milyar liralık kamu alacağının yeniden
yapılandırılmasını öngören Torba Yasa’da çiftçilerin Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının yeniden
yapılandırılması ile ilgili bir düzenleme yok. Sadece Tarım
ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün kooperatiflere kullandırdığı ve daha önce iki kez yapılandırılan,
ne kadar olduğu bile bilinmeyen kredilerle ilgili bir düzenleme var.
Üretici “Girdiler çok pahalı, para kazanamıyorum” diye
feryat ediyor. Tüketiciler “Her şey ateş pahası. Çok pahalı. Para yetiştiremiyoruz” diye feryat ediyor.
Para ödeyerek aldığımız ürünlerin , üreticiden çıkış ve tüketicinin ödediği fiyatı arasında uçurumlar var. Ödenilen
para, üretenin cebine girmiyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon
verilerini açıkladı. Yine en dikkat çekici olanı
yüksek gıda fiyatları. Üstelik açıklanan gıda
fiyatlarının çarşı pazardaki fiyatlarla ilgisi yok.

Gıda enflasyonu % 16.51

Açıklanan enflasyon verilerine bakıldığında hem aylık hem
de yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış genel enflasyonun
üzerinde. Endekste yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık artış hızı yüzde 3.03 oldu. Yıllık bazda ise gıda
ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat hızında yüzde 16.51
artış kaydedildi.
Tarla üretimi azaldıkça özellikle kış aylarına doğru yaş
meyve ve sebze fiyatlarında artış olacak. Bunun ilk sinyalleri geldi. Ekim ayında yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki
artış hızı yüzde 7.54 olurken, yıllık bazda yüzde 20’yi aşarak
20.76 olarak gerçekleşti.

Gıdada zam oranları
artarak devam ediyor
Ekim ayında fiyatı en çok artan 20 üründen yarısı gıda ürünü. Fiyatı en çok artan gıda ürünü ise
yüzde 26.34 ile kabak oldu. İkinci sırada yüzde
22.31 ile salatalık yer alırken, diğer gıda ürünleri
ve fiyat artışları ise şöyle: Kavunda yüzde 19.68,
yumurtada yüzde 16.74, kuru soğanda yüzde
16.24, taze fasulyede yüzde 16.05 oranında arttı.
Artan ayçiçeği ve mısır fiyatlarına bağlı olarak
Ekim ayında ayçiçek yağı ve mısır özü yağında
da fiyatlar yükselerek fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağında fiyat artışı
Ekim’de yüzde 11.39 olurken, mısır özü yağında
yüzde 8.92 oldu.
Fiyatı en çok artan ürünler listesindeki sivri biberde yüzde 8.24, nohutta yüzde 7.58 ve patateste
de 6.49 oranında artış kaydedildi.

Tarımın sorunları
çözülmeden
gıda fiyatları düşmez
Son yıllarda enflasyonla mücadele, büyük oranda gıda enflasyonu odaklı olarak yürütülüyor. Uygulanan tarım politikaları gıda enflasyonunu düşürmeye yönelik kurgulanıyor ve uygulanıyor. Fiyatı artan hemen her ürün ithal edilerek fiyatlar kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ancak, her
ay açıklanan enflasyon verileri gösteriyor ki, enflasyonla mücadelede programında bir başarıdan söz etmek mümkün
değil. Tarımın sorunlarını çözmeden gıda enflasyonunu düşürmek mümkün görülmüyor.
Tarımın kronikleşen sorunlarına çözüm üretilmediği için günübirlik ve fiyatı düşürmeye yönelik politikalar gıda enflasyonunun düşürülmesi bir yana daha da artmasına neden oluyor. Üreticinin yüksek girdi fiyatları ile üretim yapması devam
ediyor. Türkiye’nin büyük oranda dışa bağımlı olduğu girdi fiyatları dövizdeki artışa bağlı olarak her geçen gün artarken
üreticinin ürettiği ürünün fiyatı aynı oranda artmıyor. Bu nedenle üretici para kazanamadığı için üretimden vazgeçiyor
veya her sene farklı bir ürüne yöneliyor. Üretici üretim yapmadığında bu kez arz azalıyor ve fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar
yükselince ithalat yapılıyor. İthalat üreticiyi üretimden daha çok uzaklaştırıyor. Bu ithalat sarmalından kurtulmadan tarımsal üretimi artırmak ve gıda enflasyonunu önlemek olanaksız görünüyor.

Çiğ süte zam yapmadınız, enflasyon düştü mü?
Yaklaşık 1 yıldır çiğ süt fiyatı sabit tutuluyor. Gıda Komitesi tarafından belirlenen ve
Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan
litre başına 1 lira 30 kuruşluk çiğ süt fiyatı
15 Kasım 2019’dan bu yana aynı. Çiftçinin
ürettiği çiğ süte zam yapılmıyor. Ama yem
başta olmak üzere birçok girdinin fiyatı
yüzde 60’tan daha fazla arttı. Yem fiyatları
her hafta zamlanıyor. Son 1 yılda çoğu ithal
edilen yem hammaddelerinde fiyat artışı
ortalama yüzde 77 oldu. Aynı
dönemde süt yeminde yüzde
63, besi yeminde yüzde 60 artış oldu.
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Çiğ süt fiyatındaki artış (0) sıfır. Üretici para kazanamadığı için süt ineklerini kestiriyor. Gıda Komitesi’nin geçen ay
yapılan son toplantısında “enflasyonu artırır” gerekçesi ile
çiğ süt fiyatının yıl sonuna kadar artırılmaması kararlaştırıldı. Süt inekleri kesilince hayvan varlığı azalacak ve yine
ithalat yapılacak.
İthalata dayalı tarım politikasının, enflasyonla mücadele
programının başarısız olduğu her ay açıklanan enflasyon
verileri ile görülmektedir.
Acilen uygulanan yanlış politikalardan geri dönülmelidir.
Tarımsal potansiyelimizi, zenginliğimizi üretime dönüştürecek politikalar üretilmeli, Üretim odaklı, üreticinin kazanacağı politikalar uygulayarak gıda enflasyonu baskı altına alınmalıdır.

Çiftçinin merakla beklediği
2021 yılında ödenecek
tarım desteklerinin bütçesi
belli oldu
Tarım destekleri, 2020’de olduğu gibi 2021’de de 22 milyar
lira olarak belirlendi. Destekleme bütçesinde toplamda
hiçbir artış yapılmadı. Ancak, bütçe içerisinde önemli değişiklikler yapıldı. Bazı kalemlerde destekler artırılırken bazılarında düşürüldü. En dikkat çekeni ise mazot, gübre ve
hayvancılık desteklerinde 787 milyon lira kesinti yapılacak
olması. Sertifikalı tohum ve fidan kullanım desteğinde ise
186 milyon lira artış öngörülüyor.
Destekleme bütçesinde hiçbir artış yapılmadığı için artan
üretim nedeniyle birçok kalemde destekler reel olarak azalacak. Çiftçi daha az destek alacak.

Mazot ve gübre desteği
229 milyon azalacak
Çiftçinin en fazla kullandığı iki girdi olan mazot ve gübre
desteğinde 2021 yılında 229 milyon lira kesinti yapılacak.
Mazot için çiftçilere 2020 yılında 2 milyar 901 milyon lira
destek ödemesi yapılırken, 2021’de yüzde 6.1 düşüşle 2
milyar 724 milyon lira ödeme yapılacak. Çiftçi, 2021’de 177
milyon lira daha az mazot desteği alacak. Mazot fiyatı artarken destek azalacak. Hükümetin daha önce açıkladığı
ancak uygulamadığı “mazotun yarısı bizden” sözünden
daha çok uzaklaşılmış olunacak.
Gübre için çiftçilere yapılan destek ödemesi aynı dönemde yüzde 6.2 oranında düşüşle 840 milyon
liradan 788 milyon liraya düşecek. Çiftçi,
2021’de bu yıla göre 52 milyon lira daha az
destek alacak.
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Hayvancılık desteklerinde
% 9.6 Kesinti olacak
Destekleme bütçesinde 2020 yılında yüzde 31.2 ile en
yüksek paya sahip olan hayvancılık desteklemelerinde
2021’de yüzde 9.6 oranında kesinti yapılacak. Destekleme
bütçesinde hayvancılığın payı yüzde 28.6’ya düşecek.
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program’a göre, hayvancılık destekleme ödemeleri 6 milyar 862 milyon liradan 6 milyar
304 milyon liraya düşecek. Çiftçi 2021’de 558 milyon lira
daha az destek almış olacak.

hayvancılık ve gıda konusu,
salgından sonra en çok dikkat
edilmesi gereken alandır.
Tarımı stratejik bir sektör
ve alan olarak görmemiz
gerekiyor.
Meral AKŞENER

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında
Türkiye’de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi amacıyla proje bazında yüzde 75
oranında hibe desteği sağlıyor. Hibenin yüzde
25’lik bölüm ise Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

tarım ve hayvancılık
en büyük
zenginliğimiz.
Meral AKŞENER

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Program’da da belirtildiği gibi kırsal kalkınma
amaçlı tarımsal destekler için ayrılan 1 milyar
750 milyon liralık bütçenin 450 milyon lirası Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
hibesi karşılığıdır. 2020’de bu hibe bütçesi 405
milyon liraydı.

En çok kesinti çatak’ta
Destekleme bütçesinde en yüksek oranlı kesinti Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK)
kapsamındaki destekte olacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programa göre, 2020 yılında 150 milyon lira olan ÇATAK
desteği yüzde 33.3 kesinti ile 100 milyon liraya düşürülüyor. ÇATAK desteği 2019’da 85 milyon liradan yüzde 76.5
oranındaki artışla 150 milyon liraya çıkarılmıştı. 2021’de
100 milyon liraya düşürülmesi dikkat çekti.

Kırsal kalkınma amaçlı
desteklerde artış
Programa göre, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemede yüzde 28.2 oranında artış öngörülüyor. 2019’da
1 milyar 436 milyon lira olan bu destek kapsamında 2021
yılında 1 milyar 750 milyon lira destek ödenmesi planlanıyor. Bu destek kaleminde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibe kredisi de var.

Prim desteklerinde
% 1.2 Artış öngörülüyor
Programdaki verilere göre, hayvancılıktan sonra en yüksek destek kalemi olan fark ödemesi/prim desteğinde
yüzde 1.2 oranında artış yapılacak. 2020 yılı bütçesinde 5
milyar 842 milyon lira olan fark ödemesi, 2021 bütçesinde
5 milyar 915 milyon liraya çıkarılıyor. Fark ödemesi desteği
73 milyon lira artırılmış olacak.

bizim programımızda tarım,
hayvancılık ve teknoloji çok
önemli bir yer tutuyor.
Meral AKŞENER

Fındık ve çayda artış yok
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli iki ürünü olan fındık ve çay
için üreticilere ödenen desteklerde herhangi bir artış yapılmadı. Fındıkta alan bazlı destek kapsamında üreticiye
dekar başına ödenen destek 2020’de olduğu gibi 2021’de
de toplamda 899 milyon lira olacak.
Telafi edici ödemeler kapsamındaki çay budama tazminatı ve masrafları desteği de
2020 yılında olduğu gibi 2021’de de 300 milyon lira olacak.
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Zeytincilik ve Zeytinyağı
Sektörüne Bakış
Sektörümüzün en önemli sorunu taklit, tağşiş ve kayıt dışılık sorunudur. Özellikle son yıllarda taklit ve tağşişle
mücadele Tarım Bakanlığı yetkililerince çok sıkı denetim yapılmasına rağmen önlenememektedir. Bunun temel
nedeni, cezaların ve kayıt dışı üretim denetimlerinin yetersiz olmasıdır. Bununla beraber yol kenarlarında
markasız ürünler, uygun olmayan ambalajlarda ve kayıt dışı pazaryeri satışlarının denetlenmesinden
başlayarak, taşımayı gerçekleştiren tankerler ve depolar bazında kontrollerin yapılması gerekliliği çok
önemlidir. Taklit ve tağşiş meselesi, haksız rekabetin artması ile kayıt dışılığın önlenememesi hem kalite artışını
ve hem de sektörün büyümesinin önündeki çok önemli faktörlerdir.
Fidan dikiminin daha önceki yıllara göre azalmasına rağmen zeytin tarımına ilgi artarak devam etmekte olduğu
görülmüştür. Yeni fidanların verime yatmasıyla birlikte
toplam ürün miktarında artış görülmüş olsa da bazı bölgelerde üst üste maksimum verim ve çiçeklenme döneminde görülen iklimsel faktörler bu yılı olumsuz etkilemiş
ve verimde gözle görülür düşüş gözlenmiştir. Geçen yıl
zeytin sineği zararlısının verdiği hasarın, bu yıl görülmemesi var olan ürünün kalitesinin artmasına sebep olmuştur. Yapılacak olan hasatta gelecek yıl ürün verecek veya
ağaçların gelişmesini sağlayacak sürgün ve filizlerin kırılmamasına özen gösterilmeli ve uygun hasat yöntemleri (elle veya mekanik hasat) uygulanmalıdır. Bu konuda
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan kırsal
kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında zeytin hasat makinelerine verilmekte olan desteklerin olumlu etkilerinin bu çalışmalarda da görülmesi nedeniyle artarak devam ettirilmesi gerekmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı 27 Mart 2018 tarih ve 30373
sayılı resmi gazetede yayınlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de zeytin üreticisine, ÇKS kayıtlarında belirtilen alan dikkate alınarak
14 TL/da mazot ve gübre ödemesi desteği, 50 TL/da İyi
Tarım Uygulaması (İTU) desteği, 70 TL/da Organik Ta-

rım Desteği, 80 kuruş/kg Zeytinyağı fark ödemesi desteği, 100 TL/da Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi
desteği olarak belirlenmiştir. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe desteklemeler, çeşitli kalemlerde verilmekte ancak
küçük aile işletmeciliğinin yoğun olması nedeniyle verilen desteklerin çok küçük bir kısmı üreticinin faydasına
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle zeytinyağı primi ödemelerinde yeterli talep olmadığı ya da müstahsil
makbuzu düzenlemelerinde usulsüzlükler de tespit edilmektedir. Zeytin ve zeytinyağı üreticileri olarak önerimiz,
toplam zeytin danesine desteklemenin yapılmasıdır.
Böylelikle, küçük ya da büyük ölçekli tüm üreticilerimizin
faydalanabileceği, çok daha etkili olacağı, sektörün kayıt
dışı sorununa çözüm sağlayacağı, üreticinin maliyetlerine katkı yapacağı düşünülmektedir.
AZER ERDEM

şahsi mefaatlerin
devrini kapatıp;
Türk milletinin
menfaatlerinin
korunacağı bir devri
açmaya geliyoruz.
Meral AKŞENER
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34,5 milyar dolar ile 2019 yılında turizm gelirinde tüm zamanların rekoru kırılmış; 51,7 milyon
ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Böyle bir rekor kapanış sonrasında, yeni yıla da yeni bir rekor
beklentisiyle 58 milyon turist ve 41 milyar dolar turizm geliri hayaliyle girilmişti.

turizm

2020 Turizm Sektörünün
En Zor Yılı Oldu

2020 yılına hızlı giriş yapmış ve yeni bir rekora giden yolda Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi
sayısında yüzde 7,4 artışla 3 milyon 209 bin kişilik bir gerçekleşme olmuştu. Fakat sonrasında 2019 Aralık ayında ilk kez
Çin’de ortaya çıkan, ardından önce Avrupa’ya ve sonrasında tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, 11 Mart tarihindeki
ilk vaka ile ülkemize giriş yapmış oldu. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihle aynı günde Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 virüsünün pandemi olarak tanımlanmasıyla bir anda tüm dünyada sınırlar kapanmaya başladı.

İlk altı ay verileri turizmdeki kaybı ortaya koydu
İlk 6 ayda 4,5 milyon turist ile geçen seneye göre %90
üzerinde düşüş gerçekleşti. Tozpembe hayallerimiz maalesef gerçeklerle örtüşmedi. Peki pandeminin küresel gidiş

hattına göre umutlarını hâlâ korumaya çalışan turizmciler
için yılın geri kalanında neler olacak?

En çok turist gönderen iki ülkeden hâlâ turist gelişi
başlamadı
2019 yılında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 7
milyon 17 bin kişinin geldiği Rusya olurken, onu 5 milyon
27 bin kişinin geldiği Almanya takip etmişti. Ağırlıklı deniz,

kum, güneş turizmi için ülkemizi ziyaret eden bu iki ülkenin
vatandaşları yılın geri kalanında ülkemize acaba ne kadar
turizm geliri sağlayacak?

İngiltere’nin İspanya uyarısı Türkiye pazarına olumlu
yansıyabilir
2,5 milyon ziyaretçi ile yine turizm ekonomimizde önemli
bir yere sahip İngiltere’den ise umutlandırıcı bir haber
gelmişti. Sınırlarını açan İngiltere, yeni vaka sayılarındaki
artış nedeniyle vatandaşlarına İspanya’ya gitmemelerini
tavsiye ederken, bu ülkeden gelenlere karantina uygula-

ma kararı almıştı. 2019 yılında 18 milyon turist İspanya’yı
ziyaret etti, bu nedenle de bu rakamın tamamı olmasa da
7-8 milyon İngiliz vatandaşın İtalya, Yunanistan ve Türkiye
piyasasına yönelmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Şehir otellerinde durum daha vahim
İstanbul’da %10, kıyı otellerinde ise %25-40 arası doluluk
oranlarının görüldüğü turizm sektöründe ağustos sonu
itibarıyla beklenen artış yaşanmadı.
Sektörün uzmanlarına göre 2020 yılının yaklaşık olarak
%70 turist kaybıyla kapanması beklenirken, gelir gerçekleşmesinin ise 7-8 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

Turizm gelirlerinin azalmasıyla beraber cari açıkta taleple
beraber artan yükseliş ülke ekonomimizi yılın geri kalanın
ülkemizi daha fazla zorluyor olacaktır. Bununla beraber
tüm dünya ikinci dalgaya karşı alarmdayken bu sene turizm işletmeleri için değil kar etmek, maliyetleri kurtarmak
çok büyük başarı olacaktır.
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Kültür Turizmi ve

İstanbul

Geleneksel turizm denince akla güneş-deniz-kum gelmekte. Gerçekte ise turizm sektörü
yüzün üzerinde farklı hizmet seçeneğe sahiptir. Bunlar içinde İstanbul’a en fazla uyan hiç
kuşkusuz kültür turizmi seçeneğidir.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz; Kültür turizmi
sadece müze, galeri, ören yeri veya sanat
etkinliklerini takip etmek demek değildir. Bir
şehrin yaşam biçimini ve kültürel mirası da
kapsar. İstanbul dünya üzerindeki en ayrıcalıklı
tarih ve yaşam kültürüne sahip çok özel bir

şehirdir. İstanbul sokaklarını gezerken sadece
kültür mirasımızı değil, yaşayan kültürü de
deneyimleme imkanına kavuşursunuz.
Tarihimiz dünü, yaşayan kültür ise mutfak
zenginliği, folklor, dinsel inançlar, gösteri ve
sahne sanatları ve çağdaş kültür ürünlerimiz
ile bugünü anlatır.
Binlerce senelik kültürel mirası ve tarihi dokusu
ile İstanbul’un her semti, her sokağı turistlerin
keşfedeceği farklı güzellikleri içerir.

İstanbul'un Tarihi ve
Turistik Yerleri
İstanbul, Bir Kültür ve sanat mozaiğidir.
Tarihi surları, camileri, sarayları
müzeleriyle Avrupa ve Asya’nın buluşma
noktası bu kent tarihe yolculuk yapmak
isteyenlerin çekim merkezidir.

İstanbul’da Aralık ayında
gezilmesi gereken tarihi ve turistik
yerler nerelerdir?
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Yıldız Sarayı

Beşiktaş , Ortaköy ve
Balmumcu arasında yer alan Saray ,3. Selim’in annesi
Mihrişah Valide Sultan için Yıldız adıyla yaptırdığı
köşkten dolayı bu isimle anılmaya başlamıştır. Sultan
Abdülhamit döneminde yaptırılan binalarla Yıldız
Sarayı adını alarak imparatorluğun 4. Yönetim
merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas
Hilmi tarafından yaptırılan Hidiv kasrı Beykoz
ilçemizde bulunmaktadır. Etkileyici bir boğaz
manzarası olması Turistler için cazibe
yaratmaktadır.

Soğuk Çeşme Sokağı

Sultanahmet semtinde bulunan sokağın geçmişi 8.
Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Topkapı ve Ayasofya
müzesi arasından bulunmaktadır. Eski Türk filmlerinin
unutulmaz mekanları arasından yer alır.

Beylerbeyi Sarayı

1865 yılında Sultan
Abdülaziz tarafından açılan Saray Pazar ve Perşembe
güleri hariç diğer günler ziyarete açıktır.

Çırağan Sarayı

Sultan Abdülaziz
tarafından yaptırılan Saray ismini daha öncesinde bu
bölgede sık sık meşale oyunları yapılmasından ötürü
Fransızcada ışık anlamına gelen çırağan kelimesinden
almıştır. Sarayın yapılması için o dönemde dış
devletlerden yüklü miktarda borç alınmıştır.
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Turizmden Çıkış Yolu İç Turizmde
Japonya iç turizmde vatandaşlarının turizm harcamalarının %50 sini devlet bütçesinden karşılayarak turizm
sektörünün ayakta kalmasına destek vermekte.

türk ekonomisi’nin
sigortası, gözbebeğimiz’’
dediğimiz turizm, salgın
sürecinde müteahhitlerin
gördüğü kadar bile
destek göremedi.
Meral AKŞENER

2021 ihmal edilen iç turizmin öne çıkarıldığı bir yıl olmalı.
Günü kurtaran değil uzun soluklu politikalar sektöre ivme
kazandırabilir. Son 20 yılın istatistiklerinde Dünya genelinde
ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, kişi başı ortalama
harcama istatistiklerinde ilk 20 ülke arasına gerilemektedir.
Her şey dahil sistemle hızla gelişen turizm pazarımızda
özellikle yabancı ülkelere hitap eden düşük ücretler mevcut
durumu açıklar niteliktedir. Diğer yandan gastronomi
turları gibi katma değeri yüksek turizm çeşitlerinde hemen
hemen benzer sürelerdeki bir tatil için belirlenen ücretler bu
makasın kapatılmasında önemli rol oynayacaktır.
Gastronomi turizmi pazarlamalarında ifade edilen haftalık
ücretler kıyı turizminin neredeyse 10 katından fazla olabilmektedir.

2021 TANITIM POLİTİKALARINI VE BÜTÇELERİNİ BELİRLEYİP SEKTÖRE GÜVEN VERMEK İÇİN GEÇ BİLE KALINDI
Kongre turizmi ve sağlık turizmi özellikle gündemde olmalı. Farklı turizm çeşitlerimizin aktif tanıtımı özellikle yabancı
turistlerin ülkemizi tercih etmesi için yoğun çalışma gerektiriyor. Alternatif turizm çeşitleri (eko turizm, tüplü dalış,
çadır-karavan, doğa, macera, vb) devlet tarafından daha fazla desteklenmeli.
Tanıtım çalışmalarında özellikle sosyal medya ve mobil uygulamalar bu dönemde daha da öne çıkacak. Oteller
2021 için henüz bir kontenjan anlaşması yapmadıklarını ve bu konuda fazla da ümitli olmadıklarını belirtiyor. Yeni
dönemde otellerin kendi web siteleri üzerinden satış alması için gerekli çalışmaları yapmaları önem kazanacak
gibi görünüyor. Ayrıca yeni sezona hazırlıkta hijyen firmalarıyla ortak hijyen eğitimleri ve bunun gelecek misafirlere
yansımasının web sitelerinde tanıtımı güven verme açısından da önemli. Pandemi sürecinin misafirlerde yarattığı
farkındalığın sektörde mutlaka karşılığı olmalı ve bakanlığın bu konuda sektöre yön verecek çalışmaların başını
çekmesi önemli.
Güler ASLAN

turizmde dünya’nın
1 numarası olamıyorsak sen
kendine milliyetçi diyemezsin
Meral AKŞENER
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Genel olarak 2000 yılı sonrası doğan gençler olarak
tanımlanan Z kuşağı AKP’nin karşısındaki konumuyla
yeni siyasi aktör olma yolunda ilerliyor.
26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın YKS’ye girecek gençlerle
video konferans buluşması internette canlı yayınlandı. Fakat on binlerce
gencin canlı yayının yorumlar kısmına
“oy moy yok” benzeri yazılar yazması
sonrasında etkinlik yorumlara kapatıldı. Daha sonra gençler Youtube’da ilgili
videoya “dislike (beğenmedim)” akını
başlattı. 27 Haziran itibarıyla toplam
dislike sayısı 250 binin üzerine çıktı.
Genel olarak 2000 yılı sonrası doğan
gençler olarak tanımlanan Z kuşağı
AKP’nin karşısındaki konumuyla yeni siyasi aktör olma yolunda ilerliyor. Ülkenin ilk seçiminde artık oy kullanmaya da
başlayacak yaklaşık 6,5 milyon gencin
ekonomik ve sosyal koşullarına mercek
tutarsak,.Z kuşağının çalışma hayatına
girmeye başladığı 2020’lerde kente göçle beraber nüfus önemli ölçüde işçileşti.

5 gençten 1’i çalışıyor
İşçileşen ailelerin genç çocukları, çalışmaya başladıklarında işsiz kalma riskini farkındalar. Konuya ilişkin ilgili TÜİK
verileri şu şekilde; 18-24 yaş arasında işsizlik oranı yüzde25,4. Diğer yaş grupları beraber değerlendirildiğinde ise
işsizlik oranı yüzde 13,2’ye geriliyor. 15-19 yaş arasında 1 milyondan fazla çalışan bulunuyor. Başka bir hesapla bu yaş
grubundaki her 5 gençten biri çalışıyor. Öte yandan mart

dijital

İşsizlik Oranı % 26.10 olan
“Z” Kuşağı Diyor ki ‘’OY MOY YOK’’!!!

oy verdiğiniz siyasi
partilerden hesap sorun.
‘’Bugün millet için ne
yaptınız?’’ diye hesap sorun.
Meral AKŞENER

ayı itibarıyla 262 bin genç çalışmak istiyor, iş arıyor ancak
bulamıyor. TÜİK bu gençleri işsiz kabul ediyor. 105 bin
genç çalışmak istiyor ancak iş aramıyor, çünkü iş bulma
ümidi henüz 20 yaşına basmamış olmasına rağmen
kalmamış durumda. 3 milyon 625 bini ise gelecekte çalışmak üzere eğitim görüyor. TÜİK bu gençleri işsiz kabul
etmiyor.
Yasemin KURTOĞLU
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Dijitalleşmede hayaller
Şampiyonlar Ligi,
gerçekler ise
Inter Toto kupası.
Sadece futbolda değil,
2020 yılında Dijitalleşmede
de küme düştük...
Ülkemizin dijitalleşmede Dünya’daki yeri hiç de iyi bir noktada değil, sanayi devrimini zorda olsa Cumhuriyet’in kazanımları ile yakalamış olan Türkiye, Dijitalleşme trenini ise
maalesef uygulanan (veya uygulanmayan) politikalar sebebi ile kaçırmak üzere. Dijitalleşme konusunda Dünya’da
bırakın birinci lige çıkmayı, üçüncü dünya ülkeleri ile alt sıraları kapmak için yarış halindeyiz. Hükümetin herhangi bir
dijitalleşme politikası olmadığı gibi, bu alana ayrılan kaynaklar da verimsiz şekilde kullanılmakta.
Türkiye Bilim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD’ın 2020
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi Raporu’nda aslında
çok da sürpriz olmayan bilgiler var. Örneğin Türkiye’de
GSYH içerisinde Ar-Ge harcamasına ayrılan pay 1%’in altında olup bizi rapordan alınan tablodan da görülebileceği gibi iyice alt sıralara yerleştirmektedir. 2019 yılında
Diyanet İşlerine ayrılan bütçenin bile GSYH’nin %1.8 lerde
olduğunu düşününce tablonun vahameti biraz daha belirgin hale geliyor. Maalesef ülkede olması gerektiği gibi
ileride refahı artırıcı işlere para yatırılması yerine ödenekler
ideolojik hedeflere göre belirlenmekte ve ülkenin geleceği
de ipotek altına alınmakta.
Şekil 7. Ar-Ge harcaması (% GSYH)
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Kaynak: World Development Indicators, 2017
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Her yerde kalitesi tartışmalı Üniversiteler açılmış ve buralardan mezun olanlar maalesef niteliksiz şekilde mezun
olmaktadır, ülkede Matematik ve Fen eğitimi yetersizdir.
İyi eğitimli gençlerde ülkedeki malum iklimden dolayı yurt
dışına göç ederek daha iyi şartlara kavuşmaktadır.
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Şekil 16. Sabit genişbant internet tarifelerei, (SGP $/aylık)

Kaynak: International Telecommunication Union (ITU), 2018
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Türkiye geniş bant internet tarifesinde Dünya’nın en pahalı ülkesi olmak için İspanya ile yarışmaktadır, ülkenin gelir seviyesi
de düşünüldüğünde geniş bant kullanımı neredeyse bir lüks
haline gelmiştir.
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Internet altyapısı, uluslararası internet bant genişliği de dahil
olmak üzere yetersizdir fakat doğru dürüst yatırım da yapılmamaktadır.
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Yine İnternet erişimine yönelik kısıtlamalar, dünyada eşi benzeri olmayan şeklide bilgiye erişimi engellemekte, gençlerin gelişiminin ve dünya’ya entegrasyonunun önüne geçmektedir.
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Ülkede doğru dürüst bir bilişim üretiminde söz etmek de
pek mümkün değildir, verilen desteklerin yetersizliği yanında uygulanan politikalar sonucu ülkenin Dünya’dan
gittikçe kopması gibbirçokok engel de zaten girişimcileri
bezdirmektedir. Bunun bir sonucu olarak da Türkiye’nin
bilişim hizmeti ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı
neredeyse 0% dır.

Atatürk;
“muhtaç olduğun
kudret,
damarlarındaki
asil kanda
mevcuttur”
diyerek, Türk
gençliğine özgüven
ve umut verdi. Peki
sen gençlerimize
ne verdin
Sayın Erdoğan?
İşsizlik verdin.
Umutsuzluk verdin.
Bunalım verdin.
Meral AKŞENER

Şekil 32. BİT hizmetleri ihracatı (% Toplam hizmet ticareti)
İrlanda
İsrail
Hindistan
Finlandiya
Çin
Almanya
Polonya
İspanya
Hollanda
İtalya
Brezilya
Singapur
Fransa
İngiltere
ABD
Güney Kore
Yunanistan
Japonya
Türkiye
Meksika

49,13
28,46
28,24
24,62
17,64
11,66
10,72
9,28
8,34
7,75
7,18
6,98
6,79
6,13
4,14
3,36
2,33
2,24
0,34
0,22
0

10

gençlerin yaklaşık
üçte biri işsiz, üçte ikisi
memleketten umudu
kesmiş. Onların yüzüne
bakınca, senin keyif çayı
içesin geliyor mu Sayın
Erdoğan?
Meral AKŞENER
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Kaynak: UNCTAD, 2018

Girişimciliğin desteklenmesi özellikle ülkemizden teknoloji şirketlerinin Dünya çapında iş yapğmasına olanak
sağlamak noktasında da işler hiç de iyi gitmiyor. Startup Genom tarafından hazırlanan The Global Startup
Ecosystem 2020 Raporu’na göre Türkiye’den hiçbir şehir dünya üzerinde yatırımcılar için cazip ilk 100 startup
ekosisteminde yer almamakta. Dünya’nın her anlamda
sayılı metropollerinden İstanbul ikinci 100 şehrin yer aldığı gelişmekte olan şehirler arasında bile 16. Sırada yer
alarak genel sıralama 116. sırada kendisine yer buluyor.

Endüstri alanında da gelişmiş ülkeler 2000 yılından itibaren Endüstri 4.0 devrimine yönelik çalışmalarına başlamışken Türkiye AKP döneminde yaklaşık 20 yılı heba ederek küme düşmüş durumda.
Türkiye hızla bu dönüşüm sürecine girmek zorunda. Dijitalleşme ile ilgili adam gibi politikalar geliştirilmediği
sürece ülkenin geleceği dönüşü çok zor olacak şekilde
karartılmakta, kendi haline bırakılmış konular arasında
olamayacak kadar önemli olan dijitalleşme ve bilişim
sektörünün gelişimi bir an önce işin ehli kadrolarca yönetilmezse üst liglere çıkmamız da mümkün gözükmüyor.
Cenk TABAKOĞLU
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Türkiye’nin İYİ ve Cesur evlatları;
Biz de iyilikte, Ali olacağız!
Kötülüğü doğurmayacağız!
Kötülüğe ümit olmayacağız!
Kötülüğe karşı eğilmeyeceğiz!
Kötüler değil, biz kazanacağız!
Çünkü biliyoruz ki; Millet bizi
çağırıyor!
Milletimiz, samimiyetimizi de,
gayretimizi de görüyor.
Milletimiz, gerçeği de, yalanı da
görüyor.
Bu yüzden, İYİ Parti yükseliyor.
İYİ Parti yükseldikçe,
umut yükseliyor.
Korkanlar olacak.
Kıskananlar olacak.
Önümüze dikilenler olacak.
Ne yaparlarsa yapsınlar,
Ne planlarlarsa planlasınlar,
Durmayacağız, yılmayacağız,
yorulmayacağız.
Millet davası için çalışmaya
devam edeceğiz.
Ve emin olun,
o kutlu gün geldiğinde,
kazanan biz olacağız.
Biz kazanınca
milletimiz kazanacak.
Biz kazanınca Türkiye
kazanacak.
Biz kazanınca
Türkiye İYİ Olacak!

