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5 Ocak 2021 Salı 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2017/33627 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210105-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210105-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210105-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210105-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210105-5.pdf
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TL'nin reel getirisi yüzde 2,40'a 

geriledi 
Beklentilerin üzerinde gelen aralık ayı enflasyon verisi, ekonomi 

yönetiminin 2020 yılına ilişkin hedeflerini de aştı. Ekonomistler ve piyasa 

uzmanları enflasyon verisini nasıl değerlendirdi? 

 
Beklentilerin üzerinde gelen aralık ayı enflasyon verisi, ekonomi yönetiminin 2020 

yılına ilişkin hedeflerini de aştı. Geçen yıl yüzde 14,60 TÜFE ve yüzde 25,15 ÜFE ile 

tamamlandı. Aralık ayında enflasyonun yüzde 1 civarı gelmesi bekleniyordu. Bu 

beklentileri hafifi geçen aralık enflasyonu yüzde 1,25 oldu. Peki, ekonomistler ve 

piyasa uzmanları enflasyon verisini nasıl değerlendirdi? 

InvestAZ Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Topçu: 

TL'nin reel getirisi yüzde 2,40'a geriledi 

 

"Aralık ayında beklentilerin hafif üzerinde yüzde 1,25 gelen enflasyon verisiyle birlikte 

2020 yılı enflasyonu yüzde 14,60 oldu. 24 Aralık'ta politika faizinde 200 baz puan 

artırımına giden Merkez 

Bankası, 2021 yılında enflasyonla mücadelenin tonunu 2020'nin sonunda belli 

etmişti. Böylelikle politika faizi ile enflasyonun farkı olan TL reel getirisi de yüzde 

2,40'a gerilemiş oldu. Sıfır veya negatif faiz dünyasında yüzde 2,40 reel getiri, 

enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası döneminde TL için oldukça olumlu. 

 

Yeni yıla girerken aylık yüzde 2,36 ve yıllık yüzde 25,15 gelen ÜFE verisi kur 

açısından negatif olsa da TÜFE verisi TL pozitif. 2021'de devam etmesi beklenen TL 

ve TL varlıklara olan ilgi de bu çerçevede borsada kendini göstermeye devam ediyor. 
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Sıkılaşma döngüsü ve doğru politika adımları devam ettikçe uzun vadeli hareketinin 

destek noktası olan 7,30'da bir süre daha geçireceğini tahmin ettiğimiz dolar kuru, bu 

döngünün ortalarında 7,00'ın altını test etmeyi deneyebilir." 

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: 

"Enflasyon görünümünde riskler yukarı eğimli olmaya devam edecek 

 

Türkiye’de tüketici fiyatları Aralık ayında %1,25 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise 

%14,6 oranında gerçekleşti. Bizim beklentimiz aylık %0,90 ve yıllık %14,2 oranında 

bir enflasyon gerçekleşmesi yönündeydi. Geçmişten gelen kur artışı etkisinin fiyatlara 

yansıması ve emtia, enerji grubundaki artışların enflasyonu beklenenden daha fazla 

yükselttiğini görüyoruz. 

 

Enflasyonu besleyen birçok faktör vardır. ÜFE artışlarından gördüğümüz üzere, 

maliyet yüklenimi etkisi devam ediyor ve bu da geçmiş kur artışlarının TÜFE üzerine 

yansımasının tamamlanmadığını gösteriyor. Kur seviyelerindeki Kasım ayından 

sonraki stabilleşmenin etkisini henüz görme noktasından uzağız. Bu durum, 

enflasyondaki yapışkanlık riskini artıyor. Öte yandan, maliyet artışlarının gecikmeli 

tüketici fiyatı yansımaları ile beraber enflasyon ilerleyen aylarda da yüksek kalacaktır. 

Mevsimsel koşullar ve kuraklık riski gıda fiyatları açısından risk oluştururken merkezi 

olarak belirlenen fiyatlarda da zam yapma politikasının devamı enflasyona yardımcı 

olmamaktadır. Yeni yıla girilmesiyle beraber elektrik ve doğalgaza gelen zamların 

hem son kullanıcı, hem de üretim maliyetlerini etkilemesi açısından çarpan etkisi 

olacakken, köprü ve otoyol zamlarının da direkt etkiden ziyade nakliye, ulaştırma 

maliyetlerine yapacağı etki enflasyonu artırıcı şekilde olacaktır. Tütün ürünlerinin 

vergilendirilmesinde 6 ayda bir yapılan yeniden değerlemenin yapılmayarak vergi 

yükünün hafifletilmesi ise bu kaynaktan, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar üzerinden 

enflasyon artışına ilave katkıda bulunmayacaktır. 

 

Merkez Bankası, Naci Ağbal’ın göreve gelmesiyle başlayan süreçte TRY’deki değer 

kaybını dizginlemek için para politikasını basitleştirdi ve borçlanma maliyetlerini 

artırdı. %17 seviyesine getirilen politika faizi, enflasyon görünümü ile kıyaslandığında 

koruma sağlıyor gibi görünüyor. Bu yüzden mevcut politika patikasında yeterli 

görülebilir. Merkez Bankası’nın Ortodoks politikaları devam ettireceğini ve enflasyon 

risklerini gözeteceğini varsayıyoruz. Aralık enflasyonuna göre hesaplanan reel faiz 

%2 üzerindedir. Nisan ayında tepe yapması beklenen ve Mayıs ayından sonra 

düşüşüne ağırlık vermesi beklenen enflasyon görünümü çerçevesinde, ilave artışlar 

reel faiz pozisyonunun zayıflamasına neden olacaktır. Enflasyonda düşüşün 

gecikmesi ve %15 üzeri bandın yılın ilk aylarında görülmesi gibi durumlarda Merkez 

Bankası’nın bir artış daha değerlendirme durumu olabilir. Bizim enflasyon 

varsayımımız, yılın ikinci yarısında düşüş olmakla beraber 2021’in %10-11 aralığı 

içerisinde gerçekleşebileceği yönündedir." 
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İmalat PMI son 7 ayın en düşük 

seviyesine indi 
Türkiye'de imalat sanayi PMI endeksi, aralık ayında 50,8'e geriledi. Veri 

bir önceki ay 51,4 düzeyindeydi. PMI, salgın kaynaklı daralmanın 

ardından haziranda başlayan toparlanma döneminin en düşük düzeyinde 

gerçekleşti. Aralık ayı rakamları son 7 ayın en düşük seviyelerine işaret 

ediyor. 

 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 

aralıkta 50,8'e geriledi. Eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde 

iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım 2020'de 51,4 olarak ölçülen 

manşet PMI Aralık 2020'de 50,8'e geriledi. Son veri, faaliyet koşullarındaki 

iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de, PMI son 7 ayın en düşük seviyesinde 

gerçekleşti. 



05.01.2021 

6 

 

Koronavirüs salgını ve salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan 

kısıtlamalar, aralıkta üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtı. Her iki 

göstergede de yavaşlama kasım ayına göre daha belirgin, ancak salgının ilk 

dalgasına göre çok daha ılımlı gerçekleşti. 

Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni 

ihracat siparişleri de yavaşladı. Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen, 

Türk imalatçıları üretimi desteklemek amacıyla hem çalışan sayısını hem de satın 

alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam üst üste 7. ay artış gösterdi. Söz konusu artış 

güçlü düzeyde gerçekleşti ve oran olarak kasıma kıyasla değişim göstermedi. 

Önceki ayda yaşanan düşüşün ardından girdi alımlarında da artış kaydedildi. Satın 

alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, hammadde temininde yaşanan zorluklar 

nedeniyle girdi stoklarındaki düşüş devam etti. 

Teslimat sürelerinin anketin başladığı Haziran 2005'ten beri ikinci en yüksek oranda 

artması, arz tarafında yaşanan sorunları öne çıkardı. Teslimat sürelerindeki en 

belirgin artış, salgının nisan ayındaki zirvesinde görülmüştü. Arz yetersizliklerinin 

para birimindeki zayıflık ile birleşmesi, girdi maliyetlerinde keskin ve önceki aya göre 

hızlanan bir artışa yol açtı. 

En güçlü büyüme tekstilde, en belirgin ivme kaybı giyim ve deri ürünlerinde 

kaydedildi 

İSO Türkiye Sektörel PMI aralık verilerine göre yaşanan ikinci dalga ve salgının 

yayılmasını önlemeye yönelik devreye alınan kısıtlamalar, takip edilen 10 sektörün 

çoğunda üretim ve yeni siparişlerin aralıkta yavaşlamasına yol açtı. 
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Sektörlerin çoğunluğu bu dönemde istihdam sağlamaya devam etti. Tedarik 

zincirinde yaşanan ciddi aksamalar, enflasyonist baskıları güçlendirdi. 10 sektörün 

sadece 3'ünde üretim artışı kaydedilirken en güçlü büyüme tekstil sektöründe 

gerçekleşti, üretimde en belirgin ivme kaybı ise giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. 

Sadece ana metal ve tekstil sektörlerinde yeni siparişler büyüme kaydederken, en 

sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünleri sektöründe gözlendi. Takip edilen 10 

sektörün 8'inde istihdam artışı kaydedilirken, bu durumun istisnası gıda ürünleri ile 

giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. 

İstihdamdaki en yüksek oranlı artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe 

kaydedildi. 10 sektörün 8'inde girdi maliyetleri kasıma göre daha yüksek oranda arttı. 

Sektörlerin yarısında nihai ürün fiyatları enflasyonu hız kesti ancak fiyat artış oranları 

genel olarak yüksek düzeylerde kaldı. 

"İmalat sektörünün yoluna devam etmeye hazır" 

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Direktörü 

Andrew Harker, Türk imalat sektörünün 2020'yi iki zorlukla karşı karşıya kalarak 

bitirdiğini belirtti. 

İlkinin yılın büyük bölümünde etkili olan salgının, üretim ve yeni siparişlerin 

yavaşlamasına yol açtığını ifade eden Harker, şunları kaydetti: 

"İkincisi; tedarik zincirindeki ciddi aksamalar, firmaların ihtiyaç duyduğu malzemeleri 

temin etme imkanını sınırladı ve maliyet yüklerinde zaten yüksek seyreden artışı 

hızlandırdı. Tüm bu zorluklara rağmen, firmalar ek personel alımına giderek ve daha 

çok girdi alımı yaparak kapasite artırmaya istekli olduğunu gösterdi. Bu gelişmeler, 

yukarıda belirttiğimiz, faaliyetleri olumsuz etkileyen sıkıntılar hafiflediğinde imalat 

sektörünün yoluna devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor." 
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Enflasyonda kritik viraja girildi 
Enflasyon 2020 yılını yüzde 14,6 seviyesinde tamamlandı ve Ağustos 

2019’dan beri en yüksek seviyelere geldi. Enflasyonda gıdadaki artışın 

2021’e de damga vurması beklenirken mayısa kadar gerileme 

beklenmiyor. 

 
Tüketici enflasyonu 2020’nin son ayında yüzde 1,25 ile yüzde 0,9 beklentilerin 

üzerinde geldi. Böylece 2020 yılı enflasyonu da yüzde 14,60’a yükseldi. Özellikle 

gıda fiyatlarındaki sert yükseliş beklentilerin üzerinde bir tüketici enflasyonu oranı ile 

karşı karşıya kalınmasını sağlarken analistler 2021 yılında mayısa kadar enflasyonda 

gerileme öngörmüyor. Analistler Merkez Bankası’nın duruşunda bir değişiklik ve ocak 

toplantısında faiz artışı da beklemiyor. Yıllık enflasyon her ne kadar yüzde 14,60 olsa 

da gıdada yüzde 20,61 özellikle işlenmemiş gıdada yüzde 26,34, taze sebze ve 

meyvede yıllık yüzde 33,92 yıllık enflasyon oranları hane halkının enflasyonu çok 

daha yüksek seviyede hissetmesine neden oluyor. Kurdaki artışa eşlik eden emtia 

fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun tamamında bir bozulmaya neden olurken analistler 

yılsonunda tek haneli enflasyona ulaşmanın zor olduğunu vurguladı. 
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Gıdada yükselişin sürmesi bekleniyor 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yurtiçi üretici enflasyonu da aylık 

yüzde 2,36 artarak 2020’yi yüzde 25,15’te tamamladı. Tüketici enflasyonunda 

gıdadaki artış belirleyici oldu. Gıda grubunda aylık enflasyon yüzde 2,53 ve manşet 

enflasyona etkisi 0.60 puan. Gıda grubunda genele yayılan bir enflasyon görülüyor 

aralıkta. Gıdada hem tarımsal emtiaların fiyatlarındaki artış hem de maliyet 

enflasyonu ile yükselişin sürmesi bekleniyor. Pandemi nedeniyle düşen talep giyim ve 

ayakkabı grubunda enflasyonun gerilemesini sağladı. Aralıkta yüzde 3,18 gerileyen 

giyim ve ayakkabı grubu manşet enflasyonu 0.2 puan düşürdü. Giyim ve ayakkabı 

grubunda bahar sezonunun açılışına kadar enflasyonda düşüşün sürmesi 

öngörülüyor. 

Dayanıklı mallarda yüzde 30,4 enflasyon 

Ev eşyaları grubunda ise aylık yükseliş yüzde 3,46 ve bunun manşet enflasyona 

etkisi 0,27 puan. Mobilyada yüzde 4 civarında artış olsa da dayanıklı mallar 

buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesinde yüzde 6-7 küçük ev eşyalarında 

çift haneli yükselişler var. Bu yükselişlerde kur etkisi net hissediliyor. Ulaştırma 

grubunda da yüzde 2,64 aralık ayı artışı ile 0.43 puanlık manşet enflasyon katkısı ile 

dikkat çekiyor. Bu grupta da yüzde 6,8 artışla benzinli otomobil dikkat çekiyor. 

Benzinde yüzde 5,3, motorinde ise yüzde 4,6 zam var. Dayanıklı mallarda yıllık 

yüzde 30,4 enflasyon var. Analistler bunun doğrudan kur etkisi olduğunu vurguladı. 
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UZMANLAR VERİYİ NASIL DEĞERLENDİRDİ 

PPK’DA SIKILAŞTIRMA ADIMLARI SÜRECEK 

İnfo Yatırım: TCMB tarafından yapılan faiz artırımları sonrasında, piyasaya güven 

veren faiz kararları ve faiz kararının artışının arkasındaki sebepler Borsa tarafında da 

olumlu karşılanırken, TCMB’nin politika faizinde yaptığı artışın ardından fonlama 

kompozisyonundaki değişiklikler ile sıkılaştırma adımlarına devam ettiği görülüyor. 

TCMB’nin 21 Ocak’ta Para Politikası Kurulu toplantısında en önemli gündem 

maddesi jeopolitik risklerle birlikte pandemi ve buna ilişkin oluşan ekonomi adımları 

olacaktır. 21 Ocak’ta gerçekleşecek PPK toplantısında sıkılaştırma adımlarının 

devamını bekliyoruz. 

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 15’İN ÜSTÜ GÖRÜLEBİLİR 

Albaraka Banknot Baş Ekonomisti Ömer Emeç: Döviz kuru geçişkenliği ve emtia 

fiyatlarındaki artış TÜFE’yi yukarı çekmeye devam ediyor. Üretici fiyatları tarafında da 

baskı sürüyor. Yi-ÜFE aylık 2,36 artarken yıllık artış da 25,15 seviyesine kadar 

yükseldi. Bu baskı yüksek ihtimalle 2021 ’in ilk çeyrek rakamlarına da yansıyacak. 

Aylık değişimleri mercek altına aldığımızda enflasyonda olağan şüpheliler beklendiği 

üzere gıda ve ulaştırma oldu. Buna ek olarak ev eşyası ve mobilya da TÜFE’yi bu ay 

yukarı çeken bir diğer önemli kalem. Giyim tarafı ise pandeminin talep yönlü 

düşürücü etkisini yansıtmaya devam ediyor. Tüketici enflasyonu ağırlıklı olarak 

kurdaki değersizleşme nedeniyle yılı beklentilerin üzerinde kapattı. 2021 yılının ilk 

çeyreğinde kurdaki seviyeler korunsa bile geçmiş yıldan gelen baz etkisinden dolayı 

15 seviyesinin üzeri görülebilir. Emtia fiyatlarında bir dengelenme olması halinde bu 

süreci daha yumuşak geçirebiliriz. 16 seviyelerine yaklaşan bir enflasyon ihtimalinin 

ortaya çıkması halinde ise TCMB’den bir miktar faiz artışı görebiliriz. 

2021 HEDEFİNE YÖNELİK RİSKLER ARTIYOR 

İş Yatırım: Aralık ayı verileri uygulanan sıkı para politikası ve son dönemde Türk 

Lirası'nın değer kazanmasına rağmen fiyatlama alışkanlığındaki bozulmayı 

düzeltmenin zor olacağına işaret ediyor. Tarım ürünlerinde arz yönlü kısıtlar, emtia 

fiyatlarındaki küresel artış ve üretici fiyatlarındaki artışın gecikmeli yansıması yılın ilk 

yarısında tüketici enflasyonu üzerinde baskı yapmaya devam edecek. Beklentileri 
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aşan aralık ayı enflasyonu nedeniyle Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz 

artışına gitmesini beklemiyoruz. Mevcut para politikası yüzde 17 nominal faiz ile 

enflasyon cephesindeki negatif şoklarla başa çıkmak için yeterince sıkı. Ancak yüzde 

22 asgari ücret artışı ile gıda ve emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi Merkez 

Bankası’nın yüzde 9,4’lük 2021 enflasyon tahmin hedefi üzerinde yukarı yönlü riskleri 

artırıyor. Merkez Bankası’nın 21 Ocak PPK ve 28 Ocak Enflasyon Raporu 

toplantılarında vereceği mesajlar izleyeceği strateji için önemli ipuçları verecek. 

TL REEL GETİRİSİ YÜZDE 2,4’E GERİLEDİ 

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu: Aralık ayında beklentilerin hafif üzerinde 

yüzde 1,25 gelen enflasyon verisiyle birlikte 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,60 oldu. 

24 Aralık’ta politika faizinde 200 baz puan artırımına giden Merkez Bankası, 2021 

yılında enflasyonla mücadelenin tonunu 2020’nin sonunda belli etmişti. Böylelikle 

politika faizi ile enflasyonun farkı olan TL reel getirisi de yüzde 2,40’a gerilemiş oldu. 

Sıfır veya negatif faiz dünyasında yüzde 2,40 reel getiri, enflasyonla mücadele ve sıkı 

para politikası döneminde TL için oldukça olumlu. ÜFE verisi kur açısından negatif 

olsa da TÜFE verisi TL pozitif. 2021’de devam etmesi beklenen TL ve TL varlıklara 

olan ilgi de bu çerçevede borsada kendini göstermeye devam ediyor. 

2021 bir reform yılı olacak 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter’dan yaptığı açıklamada enflasyonla 

mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileneceğini vurgulayarak 

“Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, 

makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır” dedi. Elvan, para 

politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının 

getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları 

üzerinden sağlanacağını dile getirerek mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya 

kavuşturacak tedbirlerin de alınacağına dikkat çekti. 

En düşük memur maaşı 4 bin 500 TL oldu 

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 

7,33 zamlı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8,37 yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. 

Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında 

yapılan yüzde 4’lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33’lük enflasyon farkı 

ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme 

hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. 

Buna yüzde 4,33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve 

memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu. Devlet memurları, 

sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 

Ocak’ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın 
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son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,37’ye karşılık 

geliyor. 

 

2021 için en büyük risk gıda fiyatları 

Analistler hem kuraklık hem de kur ve tarımsal emtialardaki yükseliş nedeniyle gıda 

fiyatlarının 2021 enflasyonu için belirleyici olacağını dile getirdi. Yeni yılla birlikte 

elektrik ve doğalgaz, köprü ve otoyol ile alkol zamları da hem üretim maliyetlerini 

etkileyecek hem de tüketici enflasyonunu doğrudan yükseltecek. Analistler her ne 

kadar Merkez Bankası yüzde 9,4 seviyesinde bir yılsonu enflasyonu hedefi koysa da 

2021’de enflasyonun yüzde 11-12 seviyelerinde olmasını bekliyor. Özellikle tek haneli 

enflasyon için TL’de oldukça belirgin bir değerlenme yaşanması gerekiyor ki analistler 

buna ulaşmanın da zor olduğunu vurguladı. Ayrıca pandeminin etkilerini azaltmasıyla 

birlikte 2020 yılında gerileyen hizmet enflasyonunda 2021 yılında hızlı artış 

göstermesi de analistlerin beklentileri arasında. 

ENAGrup’a göre yıllık enflasyon yüzde 36,72 

Enflasyon Araştırma Grubu’nun hesabına göre ise aralıkta aylık tüketici enflasyonu 

yüzde 4,08 arttı ve 2020 yılı enflasyonu oranı yüzde 36,72 oldu. ENAGrup verilerine 

göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,46 ile 

konut, en fazla yükseliş ise yüzde 17,58 ile ulaştırma kaleminde gerçekleşti. 

Ulaştırma ile özellikle uzaktan eğitim harcamalarının da içinde bulunduğu eğlence ve 

kültür harcama gruplarının fiyat artışlarının enflasyonu sürükleyen ürün grupları 

olduğu belirtildi. 
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ENAG'ın enflasyon araştırması 

TÜİK'i 3'e katladı 

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı 

enflasyonunun yüzde 4,08, 2020 enflasyonunun ise yüzde 36,72 olduğunu açıkladı. 

TÜİK verilerine göre ise yıllık 2020 enflasyonu yüzde 14,60 idi. 

 
 

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'in açıkladığı 

enflasyon verilerinin ardından kendi araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon rakamları ile 

akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri arasındaki 

fark dikkat çekti. Enflasyon Araştırma Grubu'nun paylaştığı verilere göre, TÜFE aralık 

ayında yüzde 4.08 arttı, 2020 yılı enflasyon oranı ise yüzde 36.72 oldu. 

TÜİK'e göre ise tüketici fiyatlarında 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 

1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre 

yüzde 12,28 artış gerçekleşti. 

Akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 

tarafından açıklanan veriler ise TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin çok 

çok üzerinde. ENAGrup verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında 

yüzde 4.08 artış gösterdi. 2020 yıllık enflasyon oranı ise yüzde 36.72 olarak açıkladı. 
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ENAG NASIL HESAPLAMA YAPIYOR? 

 

Fiyat endekslerinin elde edilmesinde ülkelerin benimsediği ortak standart enflasyon 

hesaplama yöntemi kullanılıyor. Alt kalemler bazında sistem Birleşmiş Milletler 

İstatistik Bölümü'nün ‘'Classification of Individual Consumption According to Purpose'' 

(COICOP) standartları gözetilerek oluşturuluyor. 

ENAG enflasyon sepetinde, TÜİK sepetindeki 418 maddenin 339 adedi bulunuyor. 

Bu toplam madde oranının yüzde 81'i, madde ağırlığının ise yüzde 80'nine eşit. 

Geriye kalan 79 maddede ise enflasyonu etkileyen davranışın kesikli olması ya da 

denetimli ürünlerin yoğunluğu oluşturması nedeniyle kapsam dışına alınmış. Öte 

yandan, TÜİK enflasyon oranı ile de birebir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, kalan 

bu 79 ürünün aylık fiyat değişimi, olduğu gibi TÜİK'ten alınarak ağırlıklı bir enflasyon 

oranı olarak sunuluyor. 
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Ucuz ekmek pazarı büyüyor 
Koronavirüs döneminde alım gücünün düşmesi ve fırınlarda özellikle 

gramaj üzerinden uygulanan gizli zam, ucuz ekmeğe olan talebi artırdı. 

İstanbul Halk Ekmek, yaklaşık 900 bin adet olan günlük arzını 1 milyon 

250 bine çıkarırken, Ankara’da ise yaklaşık 700 bin olan üretim 200 bin 

artırılarak 900 bine çıkarıldı. 

 
Ekmek fiyatlarında son dönemde yapılan zamlar ve alım gücünde yaşanan gerileme 

İstanbul’da Halk Ekmek büfelerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 

İstanbul’da günde 12 milyon civarında gerçekleşen tüketimin yüzde 10’a yakınının 

karşılandığı ekmek büfelerinde talebin artmasıyla İstanbul Halk Ekmek günlük üretimi 

800-900 bin adetten 1 milyon 250 bin adede yükseltti. Ankara Halk Ekmek de artan 

talep sonrası 700 bin olan üretim adedini 200 bin artışla 900 bine çıkardı. Öte yandan 

İstanbul Halk Ekmek, 533 adet olan büfe sayısı ve fabrika kapasitesini artırmak için 

de çalışmalarını hızlandırdı. 142 yeni büfenin açılmasına yönelik talep İBB 

Meclisi’nde daha sonra karara bağlanmak üzere komisyona iletildi. Bu arada 2020 

Ağustos ayından bu yana un fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 40’lık artışın 

önümüzdeki günlerde ekmek fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. 

Gizli zam yapılıyor 

Türkiye’de faaliyet gösteren 25 bin fırın günde 100 milyona yakın ekmek üretimi 

gerçekleştiriyor. Bu rakamın yüzde 15 civarı İstanbul’da tüketiliyor. Koronavirüsün 

Türkiye’de ilk görüldüğü dönemde evde ekmek yapımının artması ile yüzde 30’a 

yakın gerileyen talep, ikinci dalga kısıtlamaları döneminde havaların soğuması ve 

evde ekmek yapımının azalması nedeni ile normale döndü. Ancak geçen sürede 

artan maliyetler kimi fırınların gizli zam yapmasına yol açarken, halkın gelir düzeyinde 
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yaşanan gerileme de Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol 

açtı. Büfelerde 250 gram ekmeğin fiyatı 1 TL iken, fırınlarda ise 200 gramlık ekmek 

1,5 TL’den satılıyor. Başka bir değişle halk ekmek büfelerinde 4 TL olan ekmeğin kg 

fiyatı, fırınlarda 7,5 TL. İstanbul Valiliği ise geçtiğimiz haftalarda “gramaj- fiyat” 

denetimi yapmıştı. 

Söz konusu denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, 1,5 TL olması gereken 

ekmeği 2 TL’den sattıkları ortaya çıkmıştı. Ekmeğin gramajından oynayarak gizli zam 

yapan fırınlara ise çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı. 

Fabrika yatırımı ve büfe artışı yolda 

İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Genel Müdürü Okan Gedik, pandeminin de etkisi ile 

zorlaşan hayat şartlarının halkın alım gücünü düşürdüğünü ve bu nedenle Halk 

Ekmek’e olan talebin arttığını söyledi. Yıllardır günlük 800-900 bin adet olan ekmek 

üretiminin 1 milyon 250 bin adede çıkardıklarını söyleyen Gedik, ayrıca piyasanın 

artan talebini karşılamak amacıyla üretim kapasitelerini ve büfe adedini artırmaya 

yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini belirtti. Arnavutköy ilçesi Hadımköy Bölgesi’nde 

yeni fabrikanın inşaatının devam ettiğini, fabrikanın tamamlanması ile mevcut arza 

600 bin adet normal ekmek daha ekleneceğini söyleyen Gedik, şöyle devam etti: “2 

sene içinde 1 milyon adet daha normal ekmek üretim kapasitesine ulaşılacak. 

Bununla birlikte, 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyulmakta. Yer tespiti yapılıp, 

yeni satış noktası geliştirme çalışmaları devam ediyor.” 

İstanbul genelinde 533 büfe ile hizmet veren Halk Ekmek’in, üç fabrikada günlük 1 

milyon 500 bin adet 250 gram normal ekmek ve 100 ton çeşit ekmek üretim 

kapasitesi bulunuyor. İstanbul’da son olarak 2020 Eylül ayında 75 kuruşa satılan 

ekmek fiyatına 25 kuruşluk zam gerçekleştirmişti. 

Halk Ekmek fabrikalarındaki üretim artışı Ankara’da da yaşandı. Daha önce 700 bin 

civarında üretim yapan Ankara Halk Ekmek, talebin artmasıyla bu sayıyı 900 bine 

çıkardı. Halk Ekmek talebinin en fazla yaşandığı şehirler arasında yer alan 

Ankara’da, 10 gün önce 1 TL’ye satılan ekmek, 25 kuruş zamla 1,25 TL olmuştu. 

Halk Ekmeklerin payı artıyor 

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre de şirketin 

halihazırda günde 1 milyon adet ekmek üretme kapasitesi bulunuyor ve şirket 415 

büfesiyle Ankara halkının 1/3'ünün ekmek talebini karşılıyor. Bursa’da da BESAŞ 

Halk Ekmek Fabrikası halkın ekmek ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Şehirde 

günlük ekmek arzı 360 bin adet seviyesinde. 

Yeni yılda zam yolda 
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, mart-nisan-mayıs 

döneminde evde ekmek yapımının artması ile yüzde 30 gerileyen talebin, kış ayları 

ile birlikte normal düzeyine geldiğini söyledi. Ancak bu sürede maliyetlerin önemli 

oranda arttığını dile getiren Balcı, “Ağustostan itibaren maliyetin yüzde 33’e yakınını 

oluşturan unda fiyatlar yüzde 40’a yakın arttı. TMO müdahalesi olmasaydı artış oranı 

yüzde 100’e ulaşabilirdi. Enflasyon ve işçilik ücretlerinin geldiği seviye belli. 

Federasyon olarak yılsonuna kadar kg fiyatının 7,5 TL olarak kalmasını hedeflemiştik. 

Hedefimize de ulaştık. Ancak yeni yılda belli il ve bölgeye göre artan maliyetlere bağlı 

olarak değişmekle birlikte fiyat artışları olacaktır” açıklamasında bulundu. 

Adana’da 80 kuruş 

Yaklaşık 2 milyon adet ekmeğin tüketildiği Adana’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 

Yeşiloba ve Belediyeevleri ekmek fabrikalarında günlük toplam 300 bin adet 210 

gramlık ekmek üretiliyor. Halk Ekmek'in Adana’daki ekmek tüketimindeki payı ise 

yüzde 14 civarında. 239 büfede 80 kuruştan satılan ekmek üretimi, pandemi 

nedeniyle 260 bine kadar geriledi. 

Günde 5 milyon ekmek israf ediliyor 

Türkiye'de yaklaşık 25 bin fırın bulunuyor. Bu fırınlar Türkiye'de günde 100-104 

milyon adet ekmek üretiyor. Türkiye'nin günlük ortalama ekmek tüketim miktarı ise 96 

milyon adet civarında seyrediyor. Yaz aylarında ekmek tüketimi gerilerken, havaların 

soğuması ile yükseliyor. Öte yandan Türkiye'de günlük 5 milyon adet ekmeğin israf 

edildiği belirtiliyor. 

29 bin kişiye bir büfe düşüyor 

İstanbul'da 29 bin 62 kişiye bir halk ekmek büfesi düşüyor. En çok Halk Ekmek büfesi 

Küçükçekmece’de bulunuyor. Küçükçekmece 51 büfe ile birinci, Ümraniye 34 büfe ile 

ikinci, 30 büfe ile Gaziosmanpaşa üçüncü sırada. Nüfusa göre büfe başına düşen kişi 

sıralamada ise Sultanbeyli son sırada. İlçede 3 tane Halk Ekmek büfesi bulunuyor. 

112 bin kişiye bir büfe düşerken, Avcılar’da 5, Güngören’de ise 4 büfe bulunuyor. 
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Dışişleri Bakanlığı: Kararı 

memnuniyetle karşılıyoruz 
Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve 

hava sınırlarının açılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını 

bildirdi. 

 
Dışişleri Bakanlığı, "Körfez İhtilafının Çözümüne Yönelik Kaydedilen Gelişmeler" 

hakkında bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu 

akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi 

kullanıldı. 

Bu gelişmenin Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın 

çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adımı teşkil ettiği belirtilen açıklamada, 

şunlar kaydedildi: 

"Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle 

söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire 

şayandır. Temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde 

kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer 

müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik 

ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, 

bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir." 

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile 

Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için 

anlaşmaya varıldığını söylemişti. 
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Kara delik Hazine’den 391 milyon 

daha yuttu 
Geçiş garantili Avrasya Tüneli’nden geçmeyen 12 milyon araç için 

işletmeci şirkete Hazine’nin ödeyeceği 2020 faturası 48 milyon 769 bin 

dolar yani 391 milyon 870 bin lira oldu. 2017, 2018 ve 2019’da da 

geçmeyen araçlar için 100 milyon doları aşkın ödeme yapıldı. 

 
Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli için Hazine'den 391 
milyon lira daha çıktı. 2020 için 10 Aralık tarihine kadar tünelden 23 milyon 932 bin 
650 araç geçiş garantisi verilmişti. Geçen araç 11 milyon 740 bin 343, geçmeyen 
araç ise 12 milyon 192 bin 307 oldu. Geçmeyen araçlar için Hazine'den KDV dahil 48 
milyon 769 bin 228 dolar karşılığı, 391 milyon 870 bin 500 lira ödenecek. Avrasya 
Tüneli'nde, 2017-2019 yıllarında da geçmeyen araçlar için Hazine'den 100 milyon 
doları aşkın ödeme yapıldı. 

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz 
CİMER'e, tünelden 2020 yılında kaç araç geçtiğini sordu. CİMER'den verilen yanıtta, 
10 Aralık tarihine kadar 11 milyon 740 bin 343 adet araç geçtiği belirtildi. Sözleşme 
gereği tünelden 2020 yılında 10 Aralık tarihine kadar 23 milyon 932 bin 650 araç 
geçiş garantisi verilmişti. Yavuzyılmaz, “2016'da açılan tünel için hedef hiçbir zaman 
tutturulamadı. Hazine'den her yıl milyonlar akıtılıyor. Geçiş garantili köprü, tünel, 
otoyollar kara delik oldu” dedi. 

GARANTİ ARTIRILIYOR 
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Avrasya Tüneli'ni yüzde 50 ortaklık ile Yapı Merkezi adlı Türk firması ile SKEC adlı 
Güney Kore firması yaptı ve 24 yıl 5 ay süreyle işletmesi öngörüldü. Tünelden bir 
araç için 4 dolar artı KDV geçiş ücreti alınıyor. 26 Aralık 2016'da hizmete açılan tünel 
için, 2017'de günlük 68 bin araç geçiş garantisi verilmişti. Araç geçiş sayısı her yıl 
yüzde 0.05 oranında artırılıyor. 2020'de garanti edilen günlük araç sayısı 69 bin 370, 
yıllık araç sayısı 25 milyon 320 bin 050, 10 Aralık tarihine kadar ise 23 milyon 932 bin 
650 oldu. 
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten kritik 

açıklamalar 

 
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik 

ikramiyesinin SMA hastalarınnı kullanılması için başlatılan kampanyayı değerlendiren 

Ömer Çelik, "O paranın yüzlerce katı bu çocuklar için harcanmıştır. Rakamdan 

bahsetmek bile ayıp. Feda olsun daha da harcanacaktır" dedi. 

AKP MYK toplantısı gerçekleştirildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantının 

ardından açıklamalarda bulundu. 

 

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olan 

Prof. Dr. Melih Bulu’nun getirilmesinin ardından tepkilere yanıt veren Çelik, “Şimdi 

isim vermek istemiyorum; geçmişteki bir üniversite rektörünün ANAP’a 

danışmanlık yaptığı biliniyor. O zamanki rektörün bir partiye yakınlığı biliniyor. 

Başka yakınlıklar da bilinen şeylerdir. Bir insanın siyasi olması suç değildir.  

Boğaziçi Üniversitesi göz bebeğimizdir” dedi. 

 

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

Korona virüs sürecinde teşkilatlarımızda bir araya gelme konusunda çeşitli sıkıntılar 

oldu. Ama tabii ki kongre süreçlerimiz devam edecek. 

 

13 Ocak’tan itibaren AKP il kongrelerimize korona virüs önlemlerine uyarak devam 

edeceğiz. Yeni dönemde biraz sonra anlatacağım konular çerçevesinde, hedeflerimiz 
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konusunda yürüyeceğimiz ve gerçekleştireceğimiz faaliyetler var. 

 

2020 YILI EN KRİTİK YILLARDAN BİRİ OLARAK HAFIZAMIZA KAZINDI 

2020 yılı son yüzyılın en kritik yıllarından biri olarak hafızalarımıza kazanacak bir sürü 

olayla doldu. En önemlilerinden bir tanesi yüz yıl öncesinden görülmüş şekliyle 

pandeminin çıkmış olması. 

 

Bütün  dünyayı kitleyen ve çalışma prensiplerini değiştiren bir şey. 

 

Yepyeni virüs ve bakteriler hayata giriyor. İnsanın doğayla uyumunu sağlayacak bir 

siyaset perspektifine geçilmesi önemli. Bir anlık sokağa çıkma yasaklarıyla, doğa 

kendine geldi. Öğrenilmesi gereken en önemli derslerden birisi doğa bizim rakibimiz 

değildir. 

 

Yeni aşı çalışmalarıyla umuda kavuşan bir sarsıntı yarattı.Sağlık çalışanlarımız 

vatanseverliğe yepyeni bir kavram kazandırmışlardır. 

 

Birazcık yapılan sokağa çıkma yasağıyla birlikte yaşam alanları yeniden yeni 

canlılarla dünyayı nasıl yok ettiğimizi doğayı ne kadar kirlettiğimiz ve kötü 

davrandığımızın bir neticesi. 

 

"TÜRKİYE KRİZİ SAĞLAYACAK BİR BÜYÜKLÜKTE OLDUĞUNU GÖSTERDİ" 

Dünya’daki olağanüstü gelişmeler karşısında Türkiye krizi sağlayacak bir büyüklükte 

olduğunu gösterdi. Büyüklerimizin ve vatandaşlarımızın yardımına koştuğumuz günü 

ayrıca 155 ülkeye yardım ettik. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde ülkeler birbirlerinin 

maskelerini çalmaya başladılar. 

 

Birbirlerinin parası ödenmiş maskelerine el koymazken Türkiye buradan oraya yardım 

gönderdi. 

 

AYASOFYA TARTIŞMALARI 

Ayasofya, 2020’nin bütün zamanlarının yıldızlı tacı olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 

Milletimiz Ayasofya Camii ile buluştur. Milletimizin sevindiğini biliyoruz. Ayasofya 

2020’nin ve bütün zamanların tacı olarak gönüllerimize kazınmıştır. Milletimizin 

duasına katılmanın büyük bir sevinç olduğunun farkındayız. 
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AŞI ÇALIŞMALARI 

Aşı çalışmalarında gelinen tedarik gücünün bu konuda dünyanın pek çok 

noktasından önde olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız, uluslararası 

standartlarda ve kurallarda hareket etmektedir. Bilim Kurulu üyelerimiz çerçevesinde 

aşı teminatımız gerçekleşecektir. 

 

Asıl dikkat edilmesi gereken aşı olanların maskesini çıkartması ya da tedbirler 

uzaklaşması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Nitekim mutasyona 

uğrayan bir virüsten bahsediliyor. Bu spekülasyonlardan uzak durup, Bilim Kurulu’nun 

tavsiyelerine göre bu sürecin takip edilmesinde fayda vardır. 

 

BAŞÖRTÜ AÇIKLAMALARI 

2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. Türbanlı bir hâkimin ben 

adaleti sağlayacağına inanmıyorum diyor. Sosyal medyadan demokrat arkadaşlar 

tepki gösterdiler. Birisinin dininden bahsederek AB'de, şu dinden olan hâkimin ben 

adaleti sağlayacağına inanmıyorum dese nasıl bir tavır ortaya koyulur? Çok 

üzücüdür. 

 

Genç kızlar geçmişte hayatlarının en önemli dönemlerini kaybetti. Neonazilerin 

konuşacağı üslupla konuşuyorlar. Ben üniversitede hizmet alan veren ayrımı 

yapıyorum, ben türban ve başörtüsü ayrımı yapıyorum. 

 

"DARBE BİR MİLLETE YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR" 

Şimdi bir başkası çıkmış. "Erdoğan seçimle gitmez, o da doğal afet olması lazım. 

O da Avustralya gibi büyük yangın olması lazım" diye. Bunlar ruh sağlığı yerinde 

insanlar değil. 

 

Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür. Darbe, bir millete düşmanın 

yapamadığı düşmanlığı yapma mekanizmasıdır. Darbe bir milletin namusuna 

saldırısıdır.  

 

Biz faşizmle mücadeleyi veririz. Bu mücadeleyi vermekten de çekinmeyiz. 

Bu mücadele vatanımız ve milletimiz için verilen bir mücadeledir. 

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ REKTÖR TARTIŞMALARI 
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Cumhurbaşkanlığı’nın takdiridir. Yasalar, çerçevesinde gerçekleşen bir takdirdir. 

‘Akademik özgürlük yok’ ediliyor sözünün bir geçerliliği yok. Ama işin geldiği noktada 

şu var. Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden tartışmalar 

yürütülüyor. 

 

Şimdi isim vermek istemiyorum; geçmişteki bir üniversite rektörünün ANAP’a 

danışmanlık yaptığı biliniyor. O zamanki rektörün bir partiye yakınlığı biliniyor. 

 

Başka yakınlıklar da bilinen şeylerdir. 

Bir insanın siyasi olması suç değildir. Boğaziçi Üniversitesi göz bebeğimizdir. 

Boğaziçi şu ya da bu grubun değildir. Üniversiteler milletimizin hepsinindir. 

 

SMA KAMPANYASI 

SMA'lı çocuklar hepimizin göz bebeği. Bu MYK'da gündeme geldi, keşke o bölümü 

izleseydiniz. Cumhurbaşkanımızın bu çocukları nasıl kendi evlatları gibi 

sahiplendiğini herkes görseydi. 

 

Türkiye'de 1500 kadar evladımızın her biri devletin tedavi masraflarını üstlendiği ve 

bilimsel olarak onaylanmış tedaviden yararlanan çocuklar. 

Kampanya şunun üzerinden açılıyor, Varlık Fonu'na devredilen para buraya 

devredilsin diye. 

 

O paranın yüzlerce katı bu çocuklar için harcanmıştır. Rakamdan bahsetmek bile 

ayıp. Feda olsun daha da harcanacaktır. 
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CHP'den memur ve emekli zammı 

değerlendirmesi 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bu yıl da Türkiye İstatistik 

Kurumunun çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının 

altında bir zam artışına muhtaç edildi." dedi. 

 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, memur ve emekli maaş zammına ilişkin, 

"Bu yıl da Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) çarpıtmaları sayesinde memur ve 

emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. TÜİK memurun ve 

emeklinin maaş zammına adeta el koydu." ifadelerini kullandı. 

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in halka gerçekleri açıklamakla yükümlü bir 

kurum olması gerekirken, verileri ayarlama kurumuna dönüştüğünü ileri sürdü. 

Markette, manavda, pazarda, kasapta 5 lira olan ürünün fiyatının TÜİK verilerinde 1 

lira  gösterildiğini öne süren Ağbaba, son bir yılda her türlü müdahaleye ve 

manipülasyona rağmen enflasyon oranının bu yılın son ayını yine çift haneyle 

kapattığını kaydetti. 

Markette, pazarda gıda ürünlerinde fiyat artışının son bir yılda yüzde 30'ları 

bulduğuna dikkati çeken Ağbaba, "Son bir yılda doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 

33 oranında zam geldi. Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve 

harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun yüzde 14,6'lık 

orandan çok daha fazla olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu. 
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Ağbaba, açlık sınırı son bir yılda yüzde 19 artarken, memur maaşları ve emekli 

memur aylıklarının yüzde 7,36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ise yüzde 

8,36 zam aldığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Bu yıl da TÜİK'in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında 

bir zam artışına muhtaç edildi. TÜİK memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el 

koydu. Memur ve emekli maaşları asgari ücret oranında artırılmalı, en düşük emekli 

aylığı asgari ücrete eşitlenmelidir. DİSK'in yaptığı araştırmaya göre 13,2 milyon 

emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu, yani yüzde 60'ı asgari ücretin altında gelire 

mahkum edilmiş durumda. Emeklilerin yüzde 47'si, yani 4,3 milyon emekli ya iş arıyor 

ya çalışıyor. Bu rakamlar her geçen yıl daha da artıyor. Bu şartlar altında 

emeklilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir gelire ihtiyaçları var. Göstermelik ve 

inandırıcılıktan uzak enflasyon rakamlarının altında ezilmelerine son verilmeli, en 

düşük emekli maaşını en az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli." 
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"Ekonomi kötü Erdoğan seçilemez" 

diyenler bir de bu ankete baksın 
Türkiye bir yandan pandemi koşullarıyla diğer yandan da hayat pahalılığı ve ekonomik kriz 

ile uğraşırken son yapılan anket dikkat çeken sonuçları ortaya koydu... 

   

 
Türkiye bir yandan pandemi koşullarıyla diğer yandan da hayat pahalılığı ve 

ekonomik kriz ile uğraşırken son yapılan anket dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. 

MetroPOLL Araştırma Şirketinin yaptığı son çalışmaya göre ankete katılanların büyük 

bir çoğunluğu halen ülke ekonomisini en iyi yönetecek ismin Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyor. 

Önceki anketlere göre Cumhur İttifakının oylarının düşmesine rağmen Erdoğan’ın 

isminin ekonomi yönetiminde öne çıkması dikkat çekti. 

“Sizce ülke ekonomisini hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir” sorusuna yanıt 

verenlerin yüzde 38.3’ü “Recep Tayyip Erdoğan” yanıtını verirken Erdoğan’ı, yüzde 

11.7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. 

 

Fakat buna karşılık aynı şirketin yaptığı enflasyon anketinde de Türkiye’de 

enflasyonun ne kadar olduğuna yönelik soruya cevap verenlerin yüzde 

51.3’ü “yüzde 30’dan daha fazla” yanıtını verdi. 

 

Buna ek olarak enflasyonun “yüzde 20-30” arasında olduğunu düşünenlerin oranı 

da yüzde 16.5 olarak ölçüldü. 

 

İşte o iki anketin tabloları: 
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Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

05 Ocak 2021 Salı 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı ile 2021 yılı “Uluslararası Meyve ve Sebze 

Yılı” ilan edildi. Yıl boyunca beslenmede meyve ve sebzenin önemi, üretimden 

tüketime kadar olan süreçte yaşanan sorunlar, kayıplar, açlıkla mücadelede önemi, 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı, küçük aile işletmelerine gelir sağlayıcı 

özelliği ve bir çok konuda çalışmalar yapılacak, etkinlikler düzenlenecek. 

Türkiye, dünya sebze üretiminde 4.sırada, meyve üretiminde 5. sırada yer alıyor. 

Ancak bu potansiyelini yeterince değerlendirdiğini söylemek çok zor. Yapılacak 

çalışmalar, tanıtım faaliyetleri Türkiye açısından önemli bir fırsat olabilir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yayınladığı 

mesajda özetle şu bilgilere yer verdi: “2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı 

ilan ederek bu önemli sektöre dikkat çekmek ve insanların ve çevrenin daha sağlıklı 

olmasını sağlayacak bir üretim ve tüketim yaklaşımına bütüncül bir bakış açısı 

sağlamayı amaçlıyoruz. Meyveler ve sebzeler sağlıklı ve çeşitli beslenmenin ana 

unsurlarıdır. İnsan vücuduna birçok besleyici maddenin girmesine, bağışıklık 

sisteminin güçlenmesine ve bir dizi hastalık riskinin azaltılmasına katkıda bulunuyor. 

Ancak, bu çok büyük faydalarına rağmen yeterince meyve ve sebze tüketmiyoruz.” 

 

Üretimde küçük aile işletmelerinin önemi 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü QU Dongyu ise, 

“dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz mevcut sağlık krizinde, bağışıklık 

sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek özellikle önemlidir” 

dedi 

Genel Direktör QU Dongyu, üretimi ve tarımsal gıda zincirlerini iyileştirmedeki 

zorluklara dikkat çekerken, ülkeleri Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı’nı, altyapıyı, 

çiftçilik uygulamalarını ve dolayısıyla küçük ölçekli çiftçileri desteklemek için bir fırsat 

olarak görmek gerektiğini ifade etti. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2021 Meyve ve Sebze Yılı ile ilgili 

“Meyve ve Sebzeler- Beslenme Esaslarınız” adıyla kapsamlı bir rapor yayınladı. 

Raporda yer alan verilere göre, meyve ve sebze sektörünün genel yapısı özetle 

şöyle: 

1- Dünya gıda üretiminin yüzde 80’ini üreten küçük aile işletmeleri meyve ve 

sebzenin de çok büyük bölümünü üretiyor. Toplam meyve ve sebze üretiminin yüzde 

50’si 20 hektardan küçük işletmelerde, çiftliklerde üretiliyor. 

2- Dünya sebze üretimi 2000 yılında 684 milyon 733 bin ton iken, 2018’de 1 milyar 89 

milyon ton oldu. Aynı dönemde meyve üretimi ise 576 milyon 653 bin tondan, 868 

milyon tona ulaştı. 

Günde 400 gram meyve sebze tüketilmeli 

3- Dünya Sağlık Örgütü, insanların günlük ortalama 400 gram meyve sebze 

tüketmesini öneriyor. Ancak bu pek mümkün olamıyor. 2000 yılında kişi başına 306 

gram olan meyve sebze üretimi 2017’de 390 grama ulaştı. 

4- Küçük ölçekli aile işletmeleri aynı çiftlikte meyve, sebze, diğer ürünlerin üretimini 

ve hayvancılığı birlikte yapıyor. Bu yapı, üreticiye avantaj sağlıyor. Birinden zarar 

etse diğerlerinden para kazanabiliyor. Ayrıca bu çeşitlilik ekolojik dengeyi de sağlıyor. 

Biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını engelliyor. Küçük aile işletmesi üreticilerin en büyük 

dezavantajı ürünleri pazarlamada zorluk çekmeleridir. 

5- Kasaba ve kentlerin etrafındaki küçük üreticiler hem kendi ihtiyaçları hem de 

akrabaları, yakınları için üretim yapıyor. Ev bahçıvanları, topluluk bahçıvanları olarak 

nitelendirilen bu kesimin koronavirüs süreciyle birlikte önemi arttı. Bu kesimin 

dezavantajı ise, kente yakın olması nedeniyle ürünlerde yaşanan kirlilik, kalıntı ve 

kentsel büyüme ile arazi kaybı yaşamalarıdır. 

6- Büyük ölçekli meyve ve sebze üreticileri daha çok ihracat odaklı ve endüstriye 

hammadde temini için üretim yapıyor. Domates, muz, ananas gibi ürünlere 
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odaklanıyorlar . Sulama sistemleri, teknoloji, dijital tarıma yatırım yapan bu kesim 

büyük hacimli ticari pazara, ihracata ve endüstriye çalışır. 

Tarladan tabağa %50 kayıp var 

7- Üretilen meyve ve sebzenin yüzde 50’si tarladan tabağa ulaşamadan kayboluyor, 

israf ediliyor. En büyük kayıp gelişmekte olan ülkelerde. 

8- Teknoloji kullanımı özellikle büyük üreticilerde yaygınlaşıyor. Küçük üreticiler bu 

teknolojilerden yeterince yararlanamıyor. 

9- Sebze ve meyvecilikte suyun önemi çok büyük. Her bitkinin, ağacın su ihtiyacı 

farklı. Aşırı su köklerde çürümeye neden olur. Su yönetimi çok önemli. 

10- İklim değişikliği, sıcaklık, ozon seviyeleri, su miktarı, tuzluluk, sebze ve meyve 

üretimini doğrudan etkiler. Bir çok meyve ve sebze çiçeklenme sırasında don ve aşırı 

sıcağa duyarlı. 

Gereğinden fazla kimyasal kullanılıyor 

11- Zararlı ve hastalık yönetimi çok önemli. Meyve ve sebzelerin görünümü çok 

önemseniyor. En küçük kusur olduğunda o ürün hayvan yemine dönüşebilir. Bu 

nedenle üreticiler daha iyi görünsün, hastalık olmasın diye gereğinden fazla kimyasal 

kullanıyor. Aşırı Kimyasal kullanımı; sağlık, çevre, kalıntı sorunlarına neden olduğu 

gibi yararlı böceklerin ölümüne yol açıyor. Çözüm, biyolojik entegre mücadeleyi 

yaygınlaştırmaktır. 

12- Dünyada 400 bin bitki türü var. Tarımın başlangıcından bu güne 7 bin tür 

toplanmış ve yetiştirilmiştir. Dünya gıda arzı sadece 200 bitki çeşidine bağlı. Bunların 

çoğu da meyve ve sebzelerdir. Tüketilen gıdanın 4’te 3’ünü sadece 12 tür sağlıyor. 

Sadece 9’u bitkisel üretimin yüzde 66’sını oluşturuyor. 

13- Uluslararası taze meyve ve sebze ticareti, küresel üretimin yalnızca yüzde 7-8’ini 

temsil ediyor. İhracat değeri bakımından en değerli ürünler arasında. Dünya et ticareti 

140 milyar dolar, taze meyve ve sebze 138, hububat 118, kahve, çay, 

kakao,baharatlar 106, süt ürünleri,yumurta, 85, yağ 83, şeker 24 milyar dolar. 

14- Dünya yaş meyve ihracatı 2000 yılında 39.6 milyar dolar iken 2018’de 83.2 milyar 

dolara çıktı. Aynı dönemde yaş sebze ihracatı ise 22 milyar dolardan 49.9 milyar 

dolara yükseldi. En büyük ithalatçı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, 

Çin, Kanada, Japonya ve Rusya’dır. Amerika ve Avrupa Birliği aynı zamanda büyük 

ihracatçı konumunda. 

15- Gelişen teknoloji ve ulaşım koşulları ile yılın her döneminde dünyanın her yerinde 

taze meyve ve sebzeler tüketiliyor. 
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Özetle, meyve ve sebze sektörü için 2021 yılı, tanıtım, tüketim ve dolayısıyla bu 

ürünleri üreten küçük çiftçiler için önemli fırsatlar sağlayacak. Dünyanın en önemli 

üreticilerinden olan Türkiye>nin bu fırsatı değerlendirmeli. 

Türkiye'de ilk icraat: Portakal ihracatına “analiz" engeli oldu 

Birleşmiş Milletler 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan etti. Türkiye'nin ilk 

icraatı 1 Ocak 2021 itibariyle portakal ihracatına yüzde 100 analiz uygulaması 

getirerek ihracatı engellemek oldu. Portakal fiyatındaki artışı düşürmek için Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ihracatı engellemeye yönelik bir adım 

attı. İhraç edilecek portakal numuneleri yüzde 100 analize tabi tutulurken, analizlerin 

kamuya ait laboratuvarlarda yapılması süreci uzatmaya ve ihracatı dolayı olarak 

durdurmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği'ne ihraç edilen 

portakallarda pestisit (zirai ilaç) kalıntısı görüldüğü ve ürünlerin geri geldiği iddia 

edilerek atılan bu adım, sektörde tepkilere neden oldu. Türkiye, portakal ihracatının 

yüzde 37'sini Rusya'ya yüzde 29'unu Irak'a, yüzde 10'unu Ukrayna'ya yüzde 2'sini 

Romanya ve yüzde 2'sini Sırbistan'a gerçekleştiriyor. Her ülkenin kalıntı değeri farklı. 

Dolayısıyla Avrupa Birliği bahane edilerek tüm ülkelere yönelik ihracata yüzde 100 

analiz uygulaması ihracatı engelliyor. Geçen sene limon ihracatına getirilen yasak 

nedeniyle hem üretici hem de ihracatçı ciddi zarara uğradığı için portakalda ihracat 

yasağına Ticaret Bakanlığı karşı çıktı. Bu nedenle doğrudan yasaklama, ihracatın ön 

izne bağlanması yerine kamu laboratuarlarında analizle ihracat dolaylı olarak 

engelleniyor. 

2021 Hedefleri 

Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ile ilgili belirlenen hedefler şöyle: 

►Meyve ve sebze tüketiminin beslenme ve sağlık yararları konusunda farkındalık 

yaratmak ve politika ilgisini yönlendirmek; 

►Meyve ve sebze tüketimi yoluyla çeşitlendirilmiş, dengeli ve sağlıklı beslenme ve 

yaşam tarzlarını teşvik etmek; 

►Meyve ve sebze gıda sistemlerinde kayıp ve israfı azaltmak; 

►En iyi uygulamaları paylaşma: 

►Sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunan meyve ve sebzelerin tüketiminin 

ve sürdürülebilir üretiminin teşvik edilmesi; 

►Depolama, nakliye, ticaret, işleme, dönüştürme, perakende, atık azaltma ve geri 

dönüşümün sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu süreçler arasındaki etkileşimlerin 

iyileştirilmesi; 
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►Aile çiftçileri de dahil olmak üzere küçük çiftçilerin yerel, bölgesel ve küresel 

üretime entegrasyonu, meyve ve sebzelerin sürdürülebilir üretimi ve tüketimi için 

değer / tedarik zincirleri, çiftçilerin çeşitleri / yerel çeşitler de dahil olmak üzere meyve 

ve sebzelerin gıda güvenliklerine, beslenmelerine katkılarının tanınması geçim 

kaynakları ve gelirler; 

►Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin meyve ve sebzelerin kaybı 

ve israfı ile mücadelede yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiyi benimseme kapasitesinin 

güçlendirilmesi. 
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Gıdada 2020 zam şampiyonları belli 

oldu 

04 Ocak 2021 Pazartesi, 11:14 

Türkiye'de gıda fiyatları 2020 yılında olduğu gibi 2021'de de gündemde kalacak ve 

çokça konuşulacak gibi gözüküyor. 

Çünkü bir tarafta kuraklık başta olmak üzere artan iklim değişikliği riskleri diğer 

tarafta ise girdi maliyetlerindeki yüksek seyir, tarımsal üretim ve dolayısıyla gıda 

fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 

Hem mevsim etkisi hem de tarım ve gıdanın çözüm bekleyen kronik 

sorunları, gıda enflasyonunu da bu dönemde kronik hale getiriyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 

TÜİK’e göre, Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 14,6 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1,25 yükseldi. 

Gıda ve alkolsüz içecekler tarafındaki artış ise çok daha sert oldu. 

Gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 2,53 artarken, yıllık bazda yüzde 20,61 

yükseldi. 

Gıda sepetinin alt kalemlerine baktığımızda ise işlenmemiş gıda fiyatları aylık 

bazda yüzde 3,39 yükselirken, yıllık fiyat artışı yüzde 26,34 seviyesinde gerçekleşti. 

Yaş meyve ve sebze fiyatları aylık bazda yüzde 4,67 artarken, yıllık bazda yüzde 

33,92 yükseldi. 

İşlenmiş gıda tarafında da tablo çok farklı oluşmadı. 
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TÜİK Aralık 2020 verilerine göre, işlenmiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,70 

yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 15,52 arttı. 

Ekmek ve tahıllar grubundaki aylık artış yüzde 1,61 olurken, yıllık yükseliş yüzde 

19,31 olarak gerçekleşti. 

Peki 2020’de fiyatı en çok artan gıda ürünleri hangileri dersiniz? 

Aslına bakarsanız bu sorunun cevabını tek bir kategori altında vermek çok zor. 

Zira hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarında çok ciddi artışların yaşandığı 

bir yılı geride bıraktık. 

O yüzden bu yıl zam şampiyonu gıdaları sıralarken “yaş meyve ve sebze” ve 

“işlenmiş ve diğer gıda ürünleri” olarak iki başlık altında bakmak tablonun daha net 

görülmesine yardımcı olacaktır. 

ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA 

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi konumundaki temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış 

dikkat çekici. 

Bu açıdan 2020 yılının zam şampiyonu yumurta dersek yanlış olmaz. Zira 

yumurtanın fiyatı 2020 yılında yüzde 82 arttı. 

Ama diğer ürünlerin yumurtadan pek de geri kalır bir tarafı yok gibi... 

Örneğin, mercimek fiyatı yüzde 60 zamlanırken, diğer bakliyat sınıfında fiyatlar 

yüzde 38,2 yükseldi. Kuru fasulyenin son 1 yıldaki fiyat artışı yüzde 35,3 oldu. 

Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 51,9 yükselirken, mısırözü yağı yüzde 

50,1 zamlandı. Margarin fiyatları da yüzde 50,8 yükseldi. 

Son 1 yılda pirinç fiyatı yüzde 32,3 zamlanırken, un fiyatı da yüzde 30,6 yükseldi. 

Un fiyatındaki artışa paralel olarak ekmeklerin gramajlarında düşüş yaşanırken 

fiyatları da yüzde 20,8 arttı. Makarna ve şehriye fiyatları da yüzde 23 yükseldi. 

Zeytinyağı fiyatı yüzde 23,5 arttı. 
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Sakatat fiyatları yüzde 30,7 artarken, tavuk etinin fiyatı yüzde 

28,3 yükseldi. Balık fiyatları yüzde 27,3 artarken, kuzu eti fiyatı yüzde 21,3 yükseliş 

kaydetti. 

Bal fiyatı yüzde 24, su fiyatı ise yüzde 15,3 zamlandı. 

MEYVE SEBZENİN ZAM ŞAMPİYONLARI 

Gelelim işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişlere… 

Bu kategorinin zam şampiyonu fiyatı son 1 yılda yüzde 100,9 artan karnabahar. 

Ispanak fiyatları yüzde 84 oranında artarken, portakal fiyatı yüzde 70,8 zamlandı. 

Pırasa fiyatı yüzde 63,5 yükseliş kaydetti. Kıvırcık fiyatı yüzde 

60, lahana fiyatı yüzde 57,6 yükselirken, patlıcan fiyatı yüzde 52 zamlandı. 

Biber fiyatları yüzde 50 oranında artarken, kabak fiyatı yüzde 49,4 zamlandı. 

Kivi fiyatında yüzde 43,7 artış yaşanırken, domates fiyatları yüzde 42,3 yükseldi. 

Turp fiyatı yüzde 40, mandalina fiyatı yüzde 38, havuç yüzde 34,5, ayva fiyatı yüzde 

33, elma fiyatı yüzde 31 arttı. Nar fiyatı yüzde 26, muz fiyatı yüzde 23 yükseldi. 

Aslına bakarsanız gıda tarafındaki fiyat artışları sadece bu ürünlerle sınırlı değil. 

Daha birçok kalemde önemli bir artışları var. Örneğin son 1 yılda kabak çekirdeği 

fiyatı yüzde 52,6 arttı. Ayçekirdeği yüzde 23,7 yükselirken, kuru kayısı fiyatı yüzde 26 

arttı. 

Dediğimiz gibi, fiyatı artan ürünlerin listesi uzun… 

Ama biz özellikle mutfaklarımızda sık sık kullandığımız temel gıda ürünlerini ön plana 

çıkarmaya çalıştık. 

TÜİK'İN VE VATANDAŞIN GERÇEKLERİ 

Fiyatlardaki söz konusu artış oranlarını okurken, “TÜİK’in bu rakamları gerçekleri tam 

yansıtmıyor. Çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyat artışları bunların çok daha üzerinde. 

TÜİK bu fiyatları nereden alıyorsa biz de oradan alışveriş yapalım” dediğinizi duyar 

gibiyim. 
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Haklısınız… 

Vatandaşın hissettiği gıda enflasyonu bunun çok daha üzerinde. 

Ama biz sadece eldeki resmi verileri sizlerle paylaşıyoruz. 

Karşılaştırmak size kalmış… 

Özetle, gıda enflasyonu önümüzdeki aylarda da bir süre daha bizimle birlikte olacak 

gibi gözüküyor. 

Yazının başında değindiğimiz meseleler yerli yerinde durduğu sürece ve bunlara 

plansız üretim, destekleme politikalarının etkisiz ve işlevselsizliğini de eklediğinizde 

üretime dair öngörülebilirlik azalıyor. 

Hele bir de gıda enflasyonunu dizginlemeye yönelik izlenen fiyat baskılama, ithalat 

odaklı ve ihracat kısıtlamalı korumacı politikalar yaygınlaşırsa üretim tarafında 

orta ve uzun vadede daha fazla sorunlar yaşanabilir. 

Bizden hatırlatması… 
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Enflasyonda 2020 bitti ama tortusu 

kaldı 

 
Alaattin AKTAŞ  

05 Ocak 2021 Salı 

 

✔ 2020'de sepet kurun yaklaşık yüzde 39, buna karşılık Yİ-ÜFE'nin yüzde 25 

artması kur-fiyat geçişkenliğinin eksik kaldığının bir göstergesi. Ne var ki 

aradaki fark yılın ilk yarısında oluştu; ikinci yarıda kur ve fiyat artışı neredeyse 

aynı düzeyde. 

✔ Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde talep artışını frenlemeye 

dönük uygulamalardan dolayı üretici fiyatlarından tüketiciye olan yansıma çok 

fazla olmayacak gibi. Zaten iki endeks arasında yapılarından ötürü bire bir 

geçiş de söz konusu değil. 

Kur artışı ile fiyat artışı arasında bire bir olmasa da bağlantı var. Bu bağlantı özellikle 

üretici fiyatlarında kendini gösteriyor. Üretici fiyatlarındaki değişim de ılımlı ölçüde 

olmak üzere bir süre sonra tüketici fiyatlarına yansıyor. 

Üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına yansıma “iki endeksin yapısı, aynı maddelerin 

kapsanmıyor olması ve aynı maddelerde de ağırlıkların farklılığı” dolayısıyla sınırlı, 

bunun da altını çizmek gerekir. 

Ama kesin olan kur-fiyat geçişkenliğinin yadsınamayacak bir gerçek olduğu. İşte bu 

geçişkenlik geçen yıl büyük ölçüde gerçekleşmedi. 

Ama önce gelin 2020 yılının oranlarına bir göz atalım. 

Geçen yıl tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 1.25, yılın tümünde yüzde 14.60 arttı. 

Merkez Bankası’nın 2020 artışına ilişkin son tahmini yüzde 12.10, yeni ekonomi 

programı açıklanırken üç ay önce dile getirilen tahmin ise yüzde 10.50 idi. Bakar 

mısınız, eylül sonunda kayda geçirilen tahminde neredeyse yarı yarıya bir sapma 

olmuş! 
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Yurtiçi üretici fiyatlarında ise aralık ayında yüzde 2.36, yılın tümünde yüzde 25.15 

artış kaydedildi. 

Hem TÜFE, hem Yİ-ÜFE’de geçen yılın tümündeki artışlar, 2018’den sonraki en 

yüksek yıllık artışlar oldu. Tabii ki bu durum, 2003 bazlı yeni endeks dönemi için söz 

konusu. Yoksa Türkiye’nin çok daha yüksek enflasyon yaşadığı dönemler tabii ki var. 

Kur-fiyat ilişkisi biraz koptu 

Yıldan yıla farklılık gösteriyor olsa da kur artışı ile üretici fiyatlar arasında belirgin bir 

paralellik söz konusu. Son dört yılın verilerini bir grafikte bir araya getirdik. 2017, 

2018 ve 2019 yıllarında sepet kurdaki yıllık artışla Yİ-ÜFE’deki yıllık artış neredeyse 

hep aynı oranda olmuş. TÜFE ise daha ılımlı bir eğri çiziyor. 

Geçen yıla geliyoruz; kur-fiyat bağlantısı büyük ölçüde kopuyor. 

Bu arada kur olarak bir dolar ve bir eurodan oluşan sepet kuru esas aldığımızı, 

fiyatlar ay ortalamasını gösterdiği için sepet kurda da aralık ayları ortalaması 

üstünden değişim hesapladığımızı belirtelim. 

2020’nin tümünde sepet kurda yüzde 38.86’lık bir artış oldu. Daha önceki yıllarda 

sepet kurdaki artışa paralel bir artış sergileyen Yİ-ÜFE’deki artış ise 2020’de yüzde 

25 düzeyinde kaldı. 
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ÜRETİCİ KESİM İKİNCİ YARIDA KUR ARTIŞINI YAKALADI 

Yılın tümünde sepet kurda yüzde 39, Yİ-ÜFE’de yüzde 25 artış var ve arada 14 

puanlık fark oluşmuş durumda ama aslında yılın ikinci yarısında neredeyse aynı 

oranda artış gerçekleşti. Yani 2020’deki fark, aslında ilk yarıda ortaya çıktı. 

2020’nin ilk yarısında sepet kur yüzde 17.5 artarken Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 6.9’da 

kaldı. 

İkinci yarıdaysa kur artışı aynı hızla devam etmekle birlikte fiyat artışı müthiş bir 

tempo yakaladı. İkinci altı ayda sepet kur yüzde 18.2, Yİ-ÜFE yüzde 17.1 artış 

gösterdi. 

İlk yarıdaki fark kapanır mı? 

Elbette kapanır; zaten üretici kesim bunun için çaba gösterecektir. Bu farkı 

kapatmanın birkaç yolu var: 

Birincisi, kur artışı yavaşlamanın ötesinde durur ve hatta son zamanlarda olduğu gibi 

geri dönüş yaşanır, böylece ılımlı zamlarla giden üretici kesim ilk yarıdan kalan 

tortuyu yok etmeye çalışır. 

İkincisi, üretici kesim yüklü zamlarla farkı kısa sürede kapatma yolunu seçer. 

Ama ikinci yol seçilebilir mi, bu o kadar kolay olur mu? 

Talep sanki yeni yeni kımıldamaya başlayacak gibi. Ancak enflasyonla mücadele için 

adeta “talebin başı görüldüğü yerde ezilecek” düsturuyla hareket etmenin 

benimsendiği bir döneme girilmiş durumda. 

Dolayısıyla üreticilerin kur yükünü üstlerinden atmaları pek kolay olmayacak. Onlar 

için şu aşamada en büyük teşvik, bugünkü kur düzeyinin uzun süre sabit kalması ve 

yüksek kura göre oluşmuş fiyatlardan (kur düştüğü için fiyat indirimi beklenmediğine 

göre) satışa devam etme avantajının korunması. 

  



05.01.2021 

42 

 

 
Abdulkadir Selvi 

O fotoğraf eksi 20’de çekildi 

5 Ocak 2021 

Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu günden bu yana hiçbir 

bayramı, yılbaşını evinde geçirmedi. Mutlaka bir üs bölgesinde 

Mehmetçikle birlikte oldu. Soylu, bu yılbaşında da Belbuka üs 

bölgesinde Mehmetçikle birlikteydi. 

Belbuka Üs Bölgesi; Van, Şırnak ve Siirt’in kesiştiği noktada yer alıyor. Şimdiye kadar 

27 şehit verdiğimiz bir mıntıka. Kuzeyde Beytüşşebap Faraşin bölgesi, Kato Dağları, 

doğuda Bestler Dereler ve Siirt Kör Kandil ile Hereke bölgesini görüyor. 

 

Yapımı 3 ay önce tamamlanmış. Üssün yapımı sırasında PKK’nın döşediği mayının 

patlaması sonucu iki işçi şehit olmuş. Ancak 1980’den bu yana Jandarma ilk kez 

kalıcı üs bölgesine sahip olmuş. Önceden yazın çadır kuruluyor, kışın ise hava 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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sıcaklığının eksi 25-30 dereceye düştüğü bölge boşaltılıyormuş. Kalıcı üs bölgesinin 

yapılmasıyla Jandarmamız 365 gün orada, Kartal Yuvası’nda PKK’nın geçişine izin 

vermiyor. 

İçişleri Bakanı Soylu’nun yılbaşında Mehmetçikle birlikte olduğu yerin hemen 

üstünde açık gözetleme kulesi varmış. O gece hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak 

ölçülmüş. Soylu, açık gözetleme kulesini ziyaret ettikten sonra yılbaşı gecesinde 

Mehmetçikle birlikte olduğu kapalı gözetleme kulesine geçmiş. Soylu, en düşük 

rütbedeki askerle dahi birlikte olmak istemiş. O nedenle ortamdaki masalar çıkarılmış, 

Mehmetçiğe yer açılmış. Soylu, daha çok askerle bir arada olabilmek için masaların 

çıkarılıp, yer açılmasını istemiş. Ayakkabılar çıkarılıp bağdaş kurulmuş. Bakan-er 

ayrımı yapılmadan sohbet edilmiş. Çok sıcak ve samimi bir ortam oluşmuş. 

 
İşte karlı dağların zirvesindeki Belbuka üssü 

 

Orada gecenin kör karanlığında eksi 20 derecede baş başasın. Yılbaşında eşinden, 

çocuğundan ayrı vatan nöbetindesin. Ziyaretine bakanın geliyor, komutanların 

bulunuyor. Aynı yerde diz kırıp oturup, sohbet ediyorsun. Bu büyük bir moral olmaz 

mı? Cumhurbaşkanı telefonla bağlanıyor, senin yeni yılını tebrik ediyor. Bu mesaj üs 

bölgelerindeki askerlere ulaşıyor. Onlar “Benim bakanım yanında. En zor gecede 

dahi Cumhurbaşkanım beni unutmuyor. Devletim arkamda” diye düşünüyor. Bu 

tablo üs bölgesindeki askerin moralini yükseltirken, belli ki Bodrum’daki villalarında 

yılbaşı kutlaması yapan birilerinin moralini bozmuş. Süleyman Soylu ve askerlerin 

ayakkabılarını çıkarıp oturması gibi korkunç bir tehlikeyi tespit etmişler! Ayakkabı çıktı 

ya, rejim elden gidecek demektir. 
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Şehitlere değil, ayakkabıya bakan kafa. 

CHP’NİN PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİYLE SINAVI 

 

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’i tebrik ediyorum. Çünkü Kadıgil, açık 

yüreklilikle “CHP’nin içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki 

olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve on 

sekiz yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz” dedi. 

 

CHP teşkilatlarında yaşanan cinsel saldırı, taciz ve tecavüz olaylarından dolayı hiçbir 

zaman CHP’nin kurumsal yapısını sorumlu tutmadım. Birkaç ahlak ve namus 

düşkününün yaptığı CHP’ye mal edilemez. Ama Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 

CHP yönetiminin bu iğrenç iddialar karşısında başarılı bir sınav verdiği söylenemez. 

CHP tacizcileri koruyor diye bir algının oluşmasına neden oluyorlar. Böylece CHP’ye 

verilebilecek en büyük zararı veriyorlar. 

 

CHP’nin Pınar Gültekin cinayetindeki tutumu ise bu işe tüy dikti. Vahşi bir şekilde 

katledilen Pınar Gültekin’in acılı babası Sıddık Gültekin, CHP Muğla 

Milletvekili Süleyman Girgin’in kendisini arayarak davadan vazgeçmesini istediğini 

açıkladı. CHP Hizan İlçe Başkanı’nın bu konuda aracı olduğunu anlattı. Bunu 

kendisini arayan Özgür Özel ile Veli Ağbaba’ya anlattı. 

 

Peki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Acılı babayı çağırıp konuştu mu? HTS kayıtlarının 

bekleneceğini söyledi. Zaten iki taraf görüşmedik demiyor ki. HTS kayıtları sadece 

hangi tarihte, hangi baz istasyonundan, hangi dakikada ne kadar süre ile 

görüştüklerini ortaya koyar. Ne konuştukları yer almaz ki... Ancak taraflardan biri kayıt 

aldıysa ya da telefonu dinleniliyorsa, o zaman ne konuştukları ortaya çıkar. Bunu en 

iyi Kılıçdaroğlu bilir. Buna rağmen CHP yönetimi ne yapıyor, milletvekilini 

kurtarmaya çalışıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Süleyman Girgin’in suç 

duyurusunda bulunacağını açıkladı. Oldu olacak Pınar Gültekin’in babasını sanık 

sandalyesine oturtun da bu iş tamam olsun. 

 

FİKRİ SAĞLAR’LA NE KONUŞTUK? 

 

TÜRBANLI hâkimle ilgili sözleri üzerine Fikri Sağlar’ın bir dönemler yasaklarla 

mücadele eden Kültür Bakanı portresini ortaya koymuştum. Özgürlükçü Fikri 

Sağlar’dan yasakları savunan Fikri Sağlar’a dönüşüme işaret etmiştim. 

 

Fikri Sağlar aradı. “Ben değişmedim, aynı adamım” dedi. Anlaşamadık tabii ki. 

Hâkimlerin karşı tarafa güven vermesi gerektiğini savundu. Kenan Evren, Ankara’da 

Merkez İmam Hatip Okulu’nun önünden geçerken okulun bahçesinde gördüğü 

başörtülü öğrencilerden dolayı başörtüsü yasağını başlatmıştı. O günden bu yana 

takip ederim. Kimi yok siyasi simge dedi, kimi yok babaannelerimizin başörtüsü ile 

üniversitedeki kızların türbanı aynı değil dedi. Yasaklara kılıf aramak için her şey 
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yapıldı. 12 Eylül darbesinin getirdiği yasağı kaldırmak için Meclis’te ne zaman 

düzenleme yapılsa, CHP Anayasa Mahkemesi’ne koşup iptal ettirdi. Oysa türban, 

kadınların eğitim hayatına, iş dünyasına, cemiyet yaşamına girme çabası demekti. 

Ama ikna odalarıyla, yasaklarıyla buna engel olmaya çalıştılar. Ama olamadılar. 

Hayat bana bir şey öğretti. Kadın mücadelesinin önünde kimse duramaz. Yeter ki, 

kadın inansın. Türbanda da öyle oldu. Erdoğan’ın liderliğinde kadınlar haklarına 

kavuştular. 

 

Ama belli ki Fikri Sağlar gibi düşünenler bundan rahatsız olmuş. Fikri Sağlar, “Bu 

başörtüsü meselesi değil, siyasal İslam’ın adım adım Cumhuriyet’in temel ilkesi 

olan laikliği ortadan kaldırma çabasıdır” dedi. 

Demek ki dert sadece başörtülü hâkim derdi değilmiş. Dert başkaymış. 
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Enflasyonda acayiplik 
Esfender KORKMAZ 

 
05 Ocak 2021 

2020 yılı enflasyon oranları, TÜFE'de yüzde 14,60, Yİ-ÜFE'de yüzde 25,15 oldu. Yi-

ÜFE'nin bu kadar yüksek olması, artan bu maliyetler önümüzdeki aylarda 

perakendeye, TÜFE'ye yansıyacaktır.  

Uluslararası Para fonu (İMF)'ye göre ortalama enflasyon oranları; dünyada yüzde 

2,8, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,8 ve gelişmiş ülkelerde yüzde 

0,9'dur. 

 

3 Ocak 2020 de dolar kuru 5,9460 TL idi. 4 Aralık 2021'de 7,3627 oldu. Yüzde 23,82 

oranında arttı. İmalat sanayiinde hammadde ve aramlaı olarak kullanılan ithal 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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girdi oranı yüzde 40 ile yüzde 45 arasındadır. İthal aramalı olan girdi maliyetlerinin 

de  de 0,40 X 23,82 = yüzde 9,5  oranında artması gerekir. Ama Yİ-ÜFE ara malında 

yüzde 32,92 oldu. Yİ-ÜFE aramalında geçen sene 4,27 olmuştu. Bu oranı katarsak 

bile kur artışı aramalı fiyatlarına kendi payından daha  büyük oranda yansımış 

demektir. Acayiplik te buradadır.  

 

Kur artışı enflasyona fazlasıyla yansıyor. Bunun nedeni istikarsız, kırılgan spekülatif 

ve oligopol piyasa yapısıdır. Piyasa Fırsatçılığa açıktır. Toptancı depodan çıkışı 

en yüksek kurdan yapıyor. Perakendeci de vitrindeki eski ithal malaları da yeni 

kurdan hesaplıyor. Aksi halde yerine yenisini koyamayacağını biliyor. Dahası aynı 

perakendeci vitrindeki yerli malların fiyatını da artırıyor.  

Türkiye de 2004 yılında TÜFE oranı yüzde 9,32'dir. 2018 yılına kadar yapışla 

nedenlere dayandığı için kronikleşen enflasyon yüzde 10 dolayında devam etti. 2018 

kur şoku ve devamında bu kronik enflasyon üstüne kur artışları bindi. Reel faiz kurları 

kısa süre için tutar.  

Kur artışının asıl nedeni, ekonominin altyapısında bozulmadır. Demokrasi, 

hukuk, siyasetteki tırmanan sorunlardır. Bunlardan dolayı ortaya çıkan güven 

kaybıdır. Devlette yetki devri olmasa, çarklar çalışmaz. Başkanlık öncesi müsteşarlar, 

müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve genel müdür yardımcılarına bakanlar yetki 

delege etmişti. Şimdi temel konularda mutlaka bakanın imzası bekleniyor. Devlet 

çarkı dönmüyor. Ayrıca devlet siyasileşti. Devlet memuru için mülakat yapılıyor. 

Yazılıdan yüz alanlar bile devre dışı bırakılıyor. Devlette liyakat kalmadı. 

 Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel  başkanı. Yerli ve yabancı 

sermaye nasıl güven duysun?  Kaldı ki başkanlık sitemi intibak edemedi ve bu 

durum gelecekte belirsizlik yaratıyor. Üretici ve tüketici kendini korumak için 

fırsatçılığı kullanıyor.  

Öte yandan Devlet enflasyon yoluyla, işçi ve memurdan gizli vergi alıyor. 
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2020 yıllık TÜFE oranı yüzde 14.60 oldu. Yıllık Gıda Enflasyonu ise yüzde 20,61 

oldu. Merkez Bankası her zaman gıda fiyatlarındaki artışı enflasyonun 

nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Enflasyon düşük çıksın diye, TÜİK'in harcama 

sepeti içinde daha önce yüzde 26 oranında olan gıdanın payını yüzde 22,77'ye 

düşürdü. Bu hesapla 2020 yılında yüzde 14,60 olan TÜFE' de gıdanın katkısı 3,3 

yüzdelik puandır. Gıdanın İşçi ve memurun harcama sepeti içindeki payı ise yüze 

45'tir. Bu paya göre hesaplarsak, 2020 TÜFE oranı 3 yüzdelik puan daha fazladır. 

Yani işçi ve memurun enflasyonu 17,6'dır. Eğer siz 14.60 üstünden enflasyon 

düzeltmesi yaparsanız, işçi ve memurun hakkını yemiş olursunuz. 

Bu nedenle ben yıllardır içi ve memur için, ayrı bir harcama sepeti ve ayrı bir 

geçinme endeksinin hazırlanmasını savunuyorum. Gerçekte bunları işçi memur 

sendikalarının da savunması gerekir. Onlarsa  siyaset yapmaktan işçi ve memurun 

hakkını korumaya zaman bulamıyorlar.  
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05 Ocak 2021, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen 
bir iktidar var 
  
Siyasetin ne kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu öğrenmek 

isteyenler bugünün Türkiye'sinden çok şey alabilirler. Düşünün ki bir yanda 

koronavirüs salgınının getirdiği zorluklar ve darboğazlar var. Bunların faturası doğal 

olarak iktidara kesiliyor. Muhalefet için sanki böyle bir durum yok gibi... Diğer yanda 

da hem FETÖ terörü hem de PKK terörü var gündemde. Muhalefet bu konuda da 

adeta seyirci ve seyirciden öteye HDP ile aşk ilişkisi kurmuşlar. 

 

Cumhur İttifakı 

Öncelikle şunu hiç unutmayalım. Özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ertesinde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 

oluşturdukları "Cumhur İttifakı" hem demokrasiyi güvenceye aldı hem de siyasi 

istikrar kalıcı hale geldi. Ve ayrıca bilelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka 

hiçbir siyasetçi FETÖ ile yapılan mücadelenin benzerini gerçekleştiremezdi. 

 

FETÖ komplosu 

Düşünebiliyor musunuz? Şu andaki ana muhalefetin lideri bir FETÖ komplosu ile 

değiştirildi. Ve bu FETÖ denilen belanın arkasında da CIA ve Amerikan derin 

siyaseti var. FETÖ'nün Demokrat adaylara büyük miktarda para yardımı yaptığını 

herkes biliyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sızan 

FETÖ'cülerin temizlenmesi için hiçbir taviz vermiyor. 

 

Terörle mücadele 

1984'ten bu yana süregelen PKK terörü ise bu dönemde çok ağır darbeler aldı. 

PKK'nın arkasında da Amerika'nın bulunduğu, PYD oluşumuna hem para hem de 

silah verildiği biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek İçişleri Bakanı'nı gerekse Milli 

Savunma Bakanı'nı bu konuda tavizsiz olmaları için yönlendirdi. Ve sonuç ortada. 

Evet... Bir yandan koronavirüs salgınının getirdiği zorluklarla, diğer yandan terörle 

mücadele edebilen bir siyasi irade gerekiyor bugün... 
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