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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
5 Şubat 2021 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme 

Yönetmeliği 

–– Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50) 

–– Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 34) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı Kararı 

 

YARGITAY KARARI 
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/10/2020 Tarihli ve E: 2018/4, K: 

2020/2 Sayılı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-13.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-13.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-14.pdf
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Rusya, tahıl için kalıcı bir yeni 

ihracat mekanizması başlatıyor 
Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri olan Rusya, formüle 

dayalı tahıl ihracat mekanizmasını Nisan'da başlatacak. 

 
Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 

yaptığı görüşmede, Rusya'nın 1 Nisan'da kalıcı bir tahıl ihracat mekanizması 

başlatmayı planladığını açıkladı. 

Reuters'ın haberine göre söz konusu mekanizmanın, koronavirüs krizi sırasında 

artan gıda fiyatlarını sınırlamaya çalışan Moskova Yönetiminin daha önce 15 

Şubat'tan itibaren uyguladığı sabit oranlı tarifelerden geçiş yapmayı planladığı, 

formüle dayalı bir tahıl ihracat vergisi olacağı belirtiliyor. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Küresel gıda piyasasındaki durum ne yazık ki kötüye 

gidiyor” diyerek, kendi tahıl piyasasını ve üreticilerini desteklemek için bir mekanizma 

hazırlamaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

Rusya'nın sabit ihracat vergileriyle ihracatı yavaşlatmaya çalışacağını açıkladığı 

Aralık ayı ortasından bu yana küresel buğday fiyatları aralıksız yükselişini sürdürüyor. 

Reshetnikov, formüle dayalı ihracat mekanizmasına dair herhangi bir ayrıntı 

vermezken, 1 Nisan'dan itibaren Rus tahıl ihracatçılarının sözleşmelerini 

Rusya'nın Borsalarından birine kaydettirmesi gerekeceği ve böylece formül için bir 

fiyat göstergesi hesaplanacağı öğrenildi. 

https://www.bloomberght.com/borsa
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Aralıksız 8 aydır yükselen küresel 

gıda fiyatları 6 yılın zirvesinde 
Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Küresel Gıda Fiyat 

Endeksi açıklandı. Küresel gıda fiyatları endeksi Ocak ayında yüzde 4,3 

yükselerek Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü 

 
İRFAN DONAT 

Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Ocak ayına ait Küresel Gıda 

Fiyat Endeksini açıkladı. 

Aralık ayında 107,5 seviyesinde açıklanan Endeks 108,6'ya revize edilirken, Ocak 

ayında yüzde 4,33 artarak 113,3 seviyesine yükseldi. Böylece küresel gıda fiyatları 

Temmuz 2014'ten bu yana en yüsek seviyeyi gördü. 

Aralıksız yükselişini sekizinci ayda da sürdüren Endeksin son 6,5 yılın zirvesini 

görmesinde hububat, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarında yaşanan sert fiyat artışları 

etkili oldu. 
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FAO Tahıl Fiyat Endeksi, uluslararası mısır piyasasındaki yukarı yönlü hareketin 

etkisiyle aylık bazda yüzde 7,1 arttı. Çin’in yüksek ithalat talebi ile Amerika Birleşik 

Devletleri’nde beklenenden düşük üretim ve stok tahminlerinin yanı sıra Arjantin’deki 

mısır ihracat kayıtlarının geçici olarak askıya alınması nedeniyle giderek sıkılaşan 

küresel arz fiyatları tetikleyen ana faktörler oldu. Rusya'nın buğdayı ihracat vergisini 

Mart 2021'de ikiye katlaması ve kota uygulaması ile güçlü küresel talebe bağlı olarak 

buğday fiyatları yüzde 6,8 arttı. Asyalı ve Afrikalı alıcılardan gelen kuvvetli talep, 

güçlü pirinç fiyatlarını destekledi. 

FAO Şeker Fiyat Endeksi, güçlü küresel ithalat talebinin Avrupa Birliği, Rusya 

Federasyonu ve Tayland'da kötüleşen mahsul beklentileri ve Güney Amerika’da 

normalden daha kuru hava koşulları nedeniyle düşük kullanılabilirliğe ilişkin endişeleri 

artırmasıyla Ocak'ta aylık bazda yüzde 8,1 arttı. Yükselen ham petrol fiyatları ve 

güçlenen Brezilya Reali de uluslararası şeker fiyatlarının yükselişini destekledi. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, yüzde 5,8 artarak Mayıs 2012'den bu yana en 

yüksek seviyeye yükseldi. Söz konusu artışların önemli nedenleri arasında, 

Endonezya ve Malezya'daki aşırı yağış ve göçmen işgücündeki devam eden açık 

nedeniyle beklenenden düşük palm yağı üretimi ve Arjantin’deki uzayan grevlerin 

soya yağı ihracatını azaltması yer alıyor.olumsuz iklim koşulları sebebiyle rekoltedeki 

düşük beklenti endişeleriyle birlikte yüzde 8,1 arttı. Özellikle Avrupa Birliği, Rusya ve 

Tayland ile Güney Amerika'daki hava koşullarının olumsuz etkisine paralel olarak 

ithalat talebinin artması da fiyatları yükselten bir etken oldu. 
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FAO Süt Fiyat Endeksi, Yeni Zelanda'da mevsimsel olarak daha düşük ihraç edilebilir 

arz etkisi ve Çin’in yaklaşan yeni yıl tatili öncesinde yüksek alımları ile desteklenerek 

yüzde 1,6 arttı. 

FAO Et Fiyat Endeksi, birçok Avrupa ülkesinden üretim ve ihracatı kısıtlayan kuş gribi 

salgınları sırasında, özellikle Brezilya'dan canlı küresel kümes hayvanı eti ithalatının 

başı çektiği canlı ithalat temelindeki kaygı ve riskler sonucu yüzde 1.0 artış kaydetti. 

DÜNYA TAHIL STOKLARINDA KESKİN DÜŞÜŞLER ÖNGÖRÜLÜYOR 

FAO ayrıca bugün, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimleri hakkında düzenli 

bir güncelleme olan Tahıl Arz ve Talep Özetini güncelleyerek yayınladı. 

Üretim tarafında, FAO'nun 2020 için yeni tahminleri buğday ve pirinç üretiminin rekor 

seviyede olduğuna işaret ediyor. 

2021 tahıl üretimine bakıldığında, erken beklentiler, Fransa, Hindistan, Rusya 

Federasyonu ve ABD'deki dönüm miktarındaki artışların da etkisiyle kuzey 

yarımkürede kışlık buğday mahsullerinde olası mütevazı bir artışa işaret ediyor. 

Güney yarımkürede mısır üretiminin Arjantin ve Brezilya’da biraz düşmesi ancak 

ortalamanın üzerinde kalması bekleniyor. Güney Afrika ve komşu ülkelerdeki üretim 

görünümü olumlu. 

Aynı zamanda, bu ayın tahminleri dünya ticaretinde daha büyük hacimlere ve küresel 

tahıl stoklarında keskin bir düşüşe işaret ediyor. 

Küresel olarak, 2020/21 sezonunda tahıl kullanımının önceki sezona göre 52 milyon 

ton artışla 2 milyar 761 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Bu artışa, Çin'de yem için 

iri tanelilerin ağırlıklı bir şekilde kullanılması öncülük ediyor. Önümüzdeki yıl, dünya 

çapında buğday ve pirinç kullanımının sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 1,8 artması 

bekleniyor. 

Küresel tahıl stoklarının yüzde 2,2 düşüşle 801 milyon ton olacağı tahmin ediliyor ki 

bu 5 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Bu, tahılların dünya stok-kullanım 

oranını yüzde 28,3’e düşürerek 7 yılın en düşük seviyesine indirecek gibi gözüküyor. 

Yeni rakamlar, Çin'deki mısır stoklarında büyük bir aşağı yönlü ayarlamayı yansıtıyor. 

Şu anda, 2020/21 döneminde dünya tahıl ticaretinin, önceki sezonun rekor 

seviyesinden yüzde 5,7 oranında büyük bir genişlemeyle 465,2 milyon ton olacağı 

tahmin ediliyor. Yükselen tahminler, Çin'in, özellikle ABD'den büyük miktarda mısır 
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satın aldığını yansıtıyor. Uluslararası pirinç ticaretinin, Hindistan'ın güçlü ihracat 

artışını yansıtacak şekilde, yüzde 7,9 oranında artması bekleniyor 

Yeni FAO tahminleri, Çin için mısır arz ve taleplerinin 2013/14'e kadar geriye dönük 

bir incelemesinin sonuçlarını kapsıyor. 

Ülkenin son haftalarda beklenmedik biçimde büyük mısır alımları, daha önce 

beklenenden çok daha yüksek yem talebine ve yerel tedariğin daha düşük olduğuna 

işaret ediyor, bu da muhtemelen Afirka Domuz Ateşi salgını sonrasında domuz eti 

üretimindeki hızlı toparlanmayla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. 
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TMO'dan arz-fiyat-stok açıklaması 
Toprak Mahsulleri Ofisi, ana tarım ürünlerinde fiyat artışı olması halinde 

devreye girecek. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet 

Güldal, salgın nedeniyle ülkelerin kendi tedbirlerini alma yoluna giderek, 

ürünleri stoklama ihtiyacı hissettiğine dikkati çekerek, "Bu dönemde 

özellikle gıda ham maddelerindeki fiyat artışlarının olabileceği 

değerlendirildiğinden, bunu fırsat olarak görüp ürünü satmama, elde 

tutma, ticarete konu etmeme ve değer kazanmasını bekleme gibi bir 

anlamda stokçuluk amacıyla hareket edilen alanlar görüyoruz" diye 

konuştu 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hasat dönemine kadar 

ana tarım ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği olmayacağını ve fiyatlarda da çok 

ciddi artışlar yaşanmayacağını belirterek, "Fiyat artışı söz konusu olabilecek 

ürünlerde TMO olarak gerekli müdahale yapabilecek stoklara ve yetkilere sahibiz" 

dedi. 

Güldal, TMO'nun görev alanına giren hububat ve bakliyat gibi tarımsal ürünlerdeki 

fiyat gelişmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri dünyada ve Türkiye'de 

gıda fiyatlarının artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Güldal, bu artışların üretim 

eksikliğinden kaynaklanmadığını söyledi. 
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Güldal, salgın nedeniyle ülkelerin kendi tedbirlerini alma yoluna giderek, ürünleri 

stoklama ihtiyacı hissettiğine dikkati çekerek, "Bu dönemde özellikle gıda ham 

maddelerindeki fiyat artışlarının olabileceği değerlendirildiğinden, bunu fırsat olarak 

görüp ürünü satmama, elde tutma, ticarete konu etmeme ve değer kazanmasını 

bekleme gibi bir anlamda stokçuluk amacıyla hareket edilen alanlar görüyoruz" diye 

konuştu. 

Türkiye'de de 2020 yılında birçok ürünün, bir önceki yıla göre daha yüksek oranda 

üretildiğini kaydeden Güldal, ülkede hiçbir gıda ürününde herhangi bir eksiklik, darlık 

ya da kıtlık çekilmediğini vurguladı. 

"Stok yönetimi yaptık" 

Bu anlamda TMO olarak kendi görev alanlarındaki ürünlerle ilgili olarak salgının 

başlangıcından itibaren önemli stok yönetimi hazırlığı yaptıkları bilgisini veren Güldal, 

şu değerlendirmede bulundu: "Hasat dönemiyle beraber ve hasat dönemi sonrasında 

da stoklarımızı takviye edici tedbirleri hem iç alım ve hem dış tedariklerle 

güçlendirerek, geldiğimiz gün itibarıyla yeni hasat ve harman dönemine kadar 

ülkemizin ana tarım ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği olmayacağını ve fiyatlarda 

da çok ciddi artışların bundan sonra yaşanmayacağını görüyoruz. TMO olarak da 

regülasyon yapabilecek stokları ve yetkileri elimizde bulunduruyoruz. Özellikle, 

ekmeğin ham maddesi olan buğday noktasında TMO'nun elinde halihazırda yeni 

hasat dönemine kadar regülasyon sağlayacak stoklar mevcuttur." 
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"1000 Çiftçi 1000 Bereket" ile çiftçiler, 

yüzde 26 verim artışı sağladı 
Cargill'in 2019'da hayata geçirdiği "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı, 

ikinci yılında kapsamını mısırın yanına ayçiçeğini de ekleyerek genişletti. 

Şu ana kadar 12 ilde bin 175 çiftçinin dahil olduğu program sayesinde 

çiftçiler, yüzde 26'ya varan oranda verim artışı sağladı. 

 

Cargill, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı ile Türkiye'deki çiftçilerin verimliliği ve 

refahını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ekimden hasada kadar 

eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık hizmeti alan 

çiftçiler, yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde etti. Program ikinci yılında 

kapsamını mısırın yanına ayçiçeği ekleyerek genişletirken, 12 ilde bin 175 çiftçiyi 

programa dahil oldu. 

Programın sosyal getirisi 2,78 TL’ye yükseldi 

Verilen bilgiye göre, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı, çiftçilerin verimini artırmak, 

geçim kaynaklarını güçlendirmek, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek 

ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata 

geçirildi. İkinci yılında ayçiçeği çiftçilerini de programa dahil ederek kapsamını 

genişleten program, 12 ilde 70 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen bir alana 

etki etti. Tarım ve gıda alanında Türkiye’de ilk kez sosyal etki hesaplaması yapılan 

program olma özelliği de taşıyan 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e, 2020 yılında yapılan her 
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1 TL’lik yatırımın, 2,78 TL değerinde sosyal getirisi oldu. Böylece programın sosyal 

getirisi bir önceki yıla göre de 2,53 TL’den 2,78 TL’ye yükseldi. 

 

"2 bin 200’ü aşkın çiftçinin hayatına dokunduk" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim 

Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, sezon başında yüzde 15 olarak 

belirledikleri verim artış hedefini aşarak, program kapsamındaki çiftçilerin yüzde 26’ya 

varan oranda verim artışı elde ettiklerini söyledi. 

İki yılda toplam 2 bin 200’ü aşkın çiftçinin hayatına dokunduklarını belirten 

Tarakçıoğlu, "Üçüncü yılımızda kanola çiftçilerini de dahil ederek, programımızın etki 

alanını daha da genişleteceğiz. Aynı zamanda ‘Tarlada Sıfır Atık Yönetimi’ projesini 

hayata geçirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi 

projesinde Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu yönetiminde ve Türk Plastik Sanayicileri 

Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde, tohumdan ürüne yaşam 

döngüsü atık sorununa çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm için çalıştık. Çiftçilerin bilgi 

birikimi ve yerel deneyimlerinin bilim ile harmanlanmasıyla, dijitalleşme konusunda da 

önemli adımlar atıldı. Çiftçiler dijital toprak analizi, meteoroloji & sulama ve tahmin 

istasyonu, uydudan tarla sağlığı takibi gibi dijital tarım araçlarından faydalandılar. 

Tarlaya özel sunulan doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama programına uyan çiftçiler, 

hastalık riskini azaltıp toprak kirliliğinin de önüne geçti. Program sayesinde verim 

artışının yanı sıra kaynak tasarrufu sağlandı. Bu da çiftçilerin maliyetlerine de olumlu 

şekilde yansıdı." diye konuştu. 
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Tarımda Hollanda kadar olamadık 
Hollanda, geçen yıl gerçekleştirdiği 116 milyar dolarlık tarımsal ürün 

ihracatıyla ikinci sırada gelirken, Türkiye 19.4 milyar dolarla 23’üncü 

sırada yer aldı. Dışa bağımlılığımız hızla artarken, tarım ihracatından 

aldığımız pay yüzde 1’e düştü. 

 
41 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Konya'dan sadece 3 bin kilometrekare büyük 

olan Hollanda, bir zamanlar kendi kendine yeten nadir ülkelerden olan Türkiye'ye 

tarım üretiminde ve ihracatında fark atmaya devam ediyor. 

Hollanda, geçen yıl yaklaşık 116 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatıyla ABD'nin 

ardından yine ikinci sırada gelirken, Türkiye 19.4 milyar dolarla (geçici dış ticaret 

rakamlarıyla tahmini) 23'üncü sırada yer aldı. 

DIŞA BAĞIMLILIK BÜYÜYOR 

CHP Bursa Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan 

Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Geçen yıl tarım ve gıda ihracatımız 19.4 milyar dolar, 

ithalatımız ise 17.8 milyar dolar oldu. İhracat ile ithalat arasındaki makası 

genişletemedik. Hollanda 65 milyarlık dolarlık ithalatına karşı 115.7 milyar dolar 

ihracat yapıyor. İhracatının %71'ini tarımsal ürünlerden elde ediyor. Bizde ise tarımda 

dışa bağımlılık katlanarak büyüyor” dedi. 
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ARADA UÇURUM VAR 

Türkiye'nin dünya tarımsal ürünler ihracatından sadece yüzde 1 pay aldığını da 

vurgulayan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, her seferinde ‘Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, 

dünyada ilk 10'da yer alıyoruz' diyor. Evet, bu rakamlar doğru ancak tarım dış 

ticaretimize yansımıyor. Dünya tarımsal ürünler ihracatında ülkemiz Avrupa ülkeleri 

arasında 8'inci, dünyada 23'üncü sırada. Dünya Gıda Teşkilatı verilerine göre, 

Hollanda 2003-2019 döneminde 1.3 trilyon dolarlık tarımsal ihracat yaparken, aynı 

dönemde ülkemiz sadece 211 milyar dolarlık ihracat yapabildi.” 

Ülkemizde yetişebilen ürünleri ithal ediyoruz 

Orhan Sarıbal, hububattan baklagile, yağlı tohumlardan endüstri bitkilerine kadar 

tarımda dışa bağımlılığımızın giderek arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin üretmek 

yerine ithalatı tercih etmesi nedeniyle tarım dış ticaretinin her yıl açık verdiğini 

belirten Sarıbal, “Ülkemizde yetişmesi mümkün olan tarım ürünleri yeterli üretilmediği 

ve çiftçiye destek verilmediği için buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek, fasulye, 

ayçiçeği, pamuk, tütün gibi birçok ürünü dışarıdan alıyoruz” dedi. 
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Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin 

esnafımızın 13 milyar TL'lik kredi 

borcu ertelendi 
Ticaret Bakanı Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan 

yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran 

sonuna kadar ertelendi." dedi. 

 

Çeşitli temaslarda bulunmak, esnaf ve sanatkarlarla görüşmek üzere Diyarbakır'a 

gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde TESKOMB Genel Başkanı 

Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Valiliği ziyaret etti. 

Şeref Defteri'ni imzalayan Pekcan, gazetecilere ziyaretine ilişkin açıklamalarda 

bulundu. 

25 Aralık'ta Diyarbakır'daki sanayi ve ticaret odalarıyla video konferans yöntemiyle 

başarılı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, bu ziyarette de 

hem Ticaret ve Sanayi odaları hem de Esnaf ve Sanatkarlar odasıyla istişarelerde 

bulunacaklarını, sorunlarını dinleyeceklerini söyledi. 

Bütün dünyanın salgın nedeniyle hem sağlık hem de ekonomi anlamında zorlu bir 

süreçten geçtiğine işaret eden Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 

süreci hem sağlık hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden ayrışarak yürütüyoruz, 

çok başarılı bir şekilde." diye konuştu. 
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Pekcan, iş insanlarının, esnafın bu dönemde yaşadıkları zorlukların da farkında 

olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Devlet olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımız olmak üzere 

esnafımıza yanlarında olduğumuzu her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın mart ayında açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 

çerçevesinde hem istihdama hem vergiye hem finansmana yönelik destekler 

açıklamıştık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Aralık'ta esnafımıza yönelik 3 ay 

süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 

lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz 

günlerde özellikle kafe, restoran, kafeteryalarda cirosu 3 milyona kadar olan 

işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 

3'ü kadar 2 bin liradan az 40 bin liradan çok olmamak üzere gelir kaybı desteğini 

açıkladı." 

"İçinde bulunduğumuz süreci ekonomimizi en az etkileyecek şekilde atlatmak için 

gayret içindeyiz” 

Bu süreçte tedbirleri elden bırakmadan vaka sayılarının azalmasının son derece 

önemli olduğunu ifade eden Pekcan, son günlerde mutasyonla ilgili çekincelerin de 

arttığını aktardı. 

Pekcan, "Tabii bu kısıtlamalar mecburiyetten kaynaklanan bir süreç. İçinde 

bulunduğumuz süreci ekonomimizi en az etkileyecek şekilde atlatmak için el birliğiyle 

gayret halindeyiz.” dedi. 

Türkiye'nin ihracatı hakkında da bilgi veren Pekcan, "İlk defa çeyreklik dönem 

ihracatımız 50 milyarı aşarak 51,2 milyar dolar seviyesine ulaştı." şeklinde konuştu. 

2020 ihracatını da orta vadeli hedeflerin üzerine çıkarıp 169,5 milyar olarak 

gerçekleştirdiklerini dile getiren Pekcan, ocak ayında da bu trendin devam ettiğini ve 

15 milyar doların üzerine çıkarak en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini 

kaydetti. 

Diyarbakır özelinde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Pekcan, esnaf ve 

sanatkarların TESKOMB aracılılığıyla kullandığı düşük faizli kredinin toplam tutarının 

68 milyar liraya ulaştığını, bunun sadece 42 milyar lirasının 2020 yılında verildiğini 

bildirdi. 

Pekcan, "Bu kredilere baktığımız zaman Diyarbakır'da da 484 milyon lira kredi 

verdiğimizi görüyoruz." ifadesini kullandı. 

Bugün müjdeli bir haberle geldiklerine dikkati çeken Pekcan, şöyle dedi: 

"TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin 

esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi. İnşallah 
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pandemi sürecinin atlatılmasıyla kaldığımız yerden çok hızlı ve güçlü bir şekilde 

devam edeceğiz." 

Pekcan, dünya ekonomisindeki gelişmeler, küresel tedarik zincirinin yön 

değiştirmesiyle Türkiye'nin, jeopolitik konumu ve tüketici pazarlarına yakınlığı Avrupa 

Birliği standartlarında kaliteli üretim altyapısı, eğitimli iş gücü ve rekabetçiliğiyle 

küresel tedarik zincirlerindeki değişimde dijitalleşmeye yatkınlığıyla daha fazla yer 

alacağını öngördüklerini kaydetti. 

Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı bir dönemde Türkiye'ye ocak-

kasım döneminde 6,1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldiğini vurgulayan 

Pekcan, "Bunun da önümüzdeki reform paketiyle çok ciddi oranda artacağını 

öngörüyoruz." diye konuştu. 

Pekcan, son 2 yılda Diyarbakır'a Bakanlık olarak 3,7 milyon lira ihracat, Eximbank 

kanalıyla 7,6 milyon dolar ihracat desteği verdiklerini aktararak, "Diyarbakır da bizi 

mahcup etmedi. Yüzde 16,4 ihracat artışıyla 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 

İnşallah 2021'de de bu rakamları artırarak sürdüreceğiz." dedi. 

Kadın girişimcilere yönelik destek 

Bakanlık olarak kadın girişimcilere yönelik destekleri bulunduğunu bildiren Pekcan, 

kadın girişimcilerin kooperatifleşmesine yönelik de destek verdiklerini kaydetti. 

Kadın kooperatifler için 150 bin liraya kadar olan desteklerden Diyarbakır'da 5 kadın 

kooperatifinin yararlandığını, 452 bin lira destek verdiklerini belirten Pekcan, 2021'de 

de bu süreci devam ettireceklerini, başvuru süreçlerinin 28 Şubat'a kadar süreceğini 

söyledi. 

Bakan Pekcan, üretim, tarım, sanayi, kültürel birikim, tarihsel zenginliği ve turizm 

merkezi olma özelliği ile Diyarbakır için daha başka neler yapılabileceğini bugün 

gerçekleştirecekleri temaslarla değerlendireceklerini sözlerine ekledi. 

Bakan Pekcan daha sonra Valilikte düzenlenen, Esnaf ve Sanatkar odaları, Sanayi 

ve Ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı istişare 

toplantısına katıldı. 
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Krediler faizli olarak ertelenecek, 

faiz kalan taksitlere yansıyacak 
Halkbankası’ndan kullanılan esnaf kredilerinde erteleme kararı 

yayınlandı. COVID-19’dan zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk 

Bankası tarafından TESKOMB, esnaf sanatkar kredi kooperatifleri 

aracılığıyla veya doğrudan kullandıkları indirimli krediler 6 ay ertelendi. 

 

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 31 Aralık 2020 

öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlar, 1 Ocak 2021-30 Haziran 

2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olanlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz 

tahakkuk ettirilerek ertelenecek. Ertelemede vade sayısı değişmeyecek. Erteleme 

kaynaklı faiz ise kalan taksitler eşit olarak bölünecek. 

 

Esnaftan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına ilişkin taahhüt 

alınacak. Çalışan sayısını azaltan, erteleme kapsamından çıkarılacak. 

 

Karar kapsamında borcu ertelenen esnaf isterse, erteleme sürecinde düşük faizli yeni 

kredi kullanabilecek. Kararın yayını tarihinden itibaren bu borçlar hakkında takip 

işlemi başlatılmayacak. 
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Türkiye'nin nüfusu 83.6 milyon oldu 
TÜİK, Türkiye'nin nüfusunun 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğunu 

açıkladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 

614 bin 362 kişi oldu. 

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 

2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 

362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 

milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini 

erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 

Nüfus artış hızı sert düştü 

Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet 

eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 

410 kişi oldu. Bu nüfusun 

yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu. 

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 oldu 

 

Türkiye'de 2019 yılında yüzde 92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 

2020 yılında yüzde 93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı 

yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü. 
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İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu 

 

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 

452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 

milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 

bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi. 

Nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu 

 

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi 

ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 

792 kişi ile Kilis takip etti. 

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti 

 

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi 

gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2020 yılı nüfus 

piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı 

olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir. 

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,7'ye yükseldi 

 

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları 

küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı 

zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden 

biridir. 

 

Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. 

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda 

ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği görüldü. 

Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu 

 

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek 

ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu 

izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. 

Şanlıurfa'yı, 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti. 

 

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu 

 

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,2 ile 

Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20 ile Şanlıurfa en düşük ortanca 

yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş 
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değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa ve Şırnak 20,9 ile en düşük ortanca yaş 

değerine sahip olan iller oldu. 

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,7 oldu 

 

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında 

%66,5 iken 2020 yılında %67,7 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak 

tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %22,8'e gerilerken, 65 ve 

daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,5'e yükseldi. 

Toplam yaş bağımlılık oranı arttı 

 

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam 

yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye 

yükseldi. 

 

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk 

bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan birey başına 

düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e 

yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 

33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya bakmaktadır. 

Türkiye'de kilometrekareye 109 kişi düşerken İstanbul'da 2 bin 976 kişi düştü 

 

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye 

genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstanbul, 

kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. 

İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek 

olan iller oldu. 

 

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, 

kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve 

Erzincan illeri izledi. 

 

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en 

küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak gerçekleşti. 
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Erdoğan’ın gündeme getirdiği yeni 

anayasada Cumhur’un tavrı netleşiyor 

AKP ve MHP’nin taslağında “cumhurbaşkanlığı sisteminden taviz 

verilmeyecek.” Sistem güçlendirilecek. 50 artı 1 değişmeyecek. 

Muhalefetin cumhurbaşkanı yetkilerine ilişkin beklentileri 

karşılanmayacak. İlk hamle 360 vekil sayısına ulaşmak. 

   

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı var” 

diyerek kamuoyuna duyurduğu anayasa ile ilgili Cumhur İttifakı’nın görüşleri 

netleşmeye başladı. AKP’nin MHP ile birlikte yapmak istediği, sonrasında da 

muhalefet partilerine sunacağı anayasa taslağında “cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemi ile ilgili taviz verilmeyecek.” Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk turda geçerli olan 

yüzde 50 artı 1 oy oranı geçerliliğini koruyacak.  

İttifakın ilk hamlesi ise referandum için geçerli 360 milletvekili oyunu almak olacak. 

Ancak Meclis’te yeterli sayı bulunamazsa, 2023 seçimlerine mevcut anayasa ile 

gidilecek.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa açıklamasının ardından dün MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki liderin 2023 

seçimlerine kadar kamuoyuna açıklamayı planladığı yeni anayasa üzerinde 

görüştükleri ifade edilirken, Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, iki lider de yeni 
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anayasa çalışmalarında ilk hedef olarak “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini” 

güçlendirecek adımlar atacak.  

Buna göre, muhalefetin iktidardan beklediği “cumhurbaşkanının kararname 

yetkilerinde bir değişiklik öngörülmüyor.” Muhalefet partilerinin “güçlendirilmiş 

parlamenter sistem” çıkışının önünü kapatacak hamlelerin de yeni anayasa 

taslağında yer alması bekleniyor.  

Parlamenter sistemde, yasama organı, sözlü ve yazılı olmak üzere soru önergeleri, 

Meclis araştırması, Meclis soruşturması, “gensoru” gibi yollarla yürütmeyi 

dengeliyordu. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte “Meclis’in 

denge ve denetleme gücünün ortadan kaldırıldığı” eleştirilerini haklı bulmayan iktidar 

kanadı, “milletvekillerinin doğrudan yasa teklifi verme yetkisinin bulunduğuna” dikkat 

çekerek, bu konuda da geri adım atmayacak. Yeni sistemde cumhurbaşkanının 

doğrudan kararname yetkisi bulunuyor. Yeni anayasada da cumhurbaşkanının 

kararname yetkisi korunacak.  

İktidar, böylece “muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden gündeme 

getirmemesi için anayasa ile de adım atmış olacak.” Kararnamelerin anayasaya 

aykırı olması durumunda yeni sistemle getirilen Anayasa Mahkemesi’ne dava açma 

yetkisi bulunuyor. Ancak bu yasaların “nasıl denetleneceğine” ilişkin anayasada 

mevcut hüküm bulunmuyor.  

Anayasa değişikliği ile hükümet, bu duruma da “bir açıklık getirmek” istiyor. 

Erdoğan’ın dün bu nedenle Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştüğü 

ve onun yeni anayasa ile ilgili görüşlerini aldığı ifade ediliyor. 

50 ARTI 1 KORUNACAK 

2017’deki anayasa referandumunda, cumhurbaşkanı seçilmek için 50 artı 1 şartı 

getirilmişti. Muhalefet cephesi, “iktidarın gücünü korumak için yeni anayasayı 

gündeme getirdiği ve 50 artı 1’de değişiklik yapmak istendiğini” açıklamıştı. Ancak 

edinilen bilgiye göre sistemde var olan 50 artı bir şartı korunacak. Seçmenin oyunun 

ancak yüzde 50 artı 1’ini alan adayın “tüm Türkiye’deki mutabakatı sağlaması 

açısından da önemli olduğu” ifade ediliyor. 

ÖNCE 360’I ARAYACAKLAR 

AKP, yeni anayasa çalışmalarını MHP ile birlikte yapacak. AKP ve MHP’nin 

hazırlayacağı anayasa taslağı ise muhalefet partilerine sunularak, muhalefet 

partilerinden “destek” istenecek.  

İktidarın ilk hedefi ise parlamentoda anayasa değişikliğini referanduma götürmek için 

yeter sayı olan 360 milletvekilinin oyunu bulmak. Bu nedenle öncelikle iktidar kanadı, 

Meclis’te 10 bağımsız milletvekilini de kendi safına çekmeye çalışacak.  
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Bununla birlikte diğer partilerdeki milletvekillerinden de “yeni anayasa için ittifaka 

destek verecek milletvekillerinin bulunduğu” ifade ediliyor.  

Eğer iktidar kanadı 360 yeter sayısını bulamazsa, 2023 seçimlerine de mevcut 

anayasa ile gidilecek. Bu durumda da Erdoğan’ın 2023 seçimlerindeki söylemini, 

“muhalefetin hayırcı bir tutum takınarak, yeni anayasayı kabul etmek istemediği ve 

yeni anayasa ile ilgili muhalefetin görüşlerinin samimi olmadığı” şeklindeki ifadelerin 

oluşturacağı belirtiliyor. 
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İki lider bir araya geldi: 

Kılıçdaroğlu'dan 'yeni anayasa' 

açıklaması 
"Türkiye’nin gerçek gündemi pahalılık, işsizlik, yoksulluk, intiharlar..." 

diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu tartışmayı başlatabilmeniz için 

öncelikle sizin var olan Anayasa'ya uymanız gerekir. Var olan 

Anayasa'da cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas. Tarafsızlığı üzerine 

yemin edildi. Buna uyuluyor mu? Uyulmuyor. Biz nasıl mevcut 

Anayasa'ya dahi uymayan kişinin verdiği söze inanacağız.” dedi. 

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 

Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.  

Görüşme sonrası Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının karşısına geçti. 

Karamollaoğlu, ziyaret için teşekkürlerini ileterek, “Genelde ülkemizin gidişatından 

endişelerimiz birbirine benziyor. Elbette bu gelişmeler karşısında da birtakım adımlar 

atılacak. Herkes aynı adımları atacak manasına gelmiyor. Fakat bir dayanışmanın, 

dirsek temasının olması tabiidir.” dedi. 

Kılıçdaroğlu ise, “Çözümler içinde durduk. Türkiye’nin sorunları var ama bütün 

sorunlar çözülebilecek sorunlar, yeter ki halkın çıkarlarını koruyan bir politikayı 

hayata geçirmiş olalım. Belli konularda farklı düşünebiliriz ama ortak konularımız var. 

Görüş teatisinde bulunduk.” diye konuştu. 
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“Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili ortak müzakere yapılacak mı” sorusuna 

Karamollaoğlu, “Önümüzdeki hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. 

Görüş takdisinde bulunuruz.” dedi. 

Kılıçdaroğlu da, “Türkiye’nin gerçek gündemi pahalılık, işsizlik, yoksulluk, intiharlar… 

Türkiye, bu gündemden çıkmak zorundadır, bunu tartışarak çıkarmak zorundayız. 

Siyasette çok ciddi bir kutuplaşma var, neredeyse kavgaya dönüşecek. Bu 

kutuplaşmanın da dönüşmesi lazım. Temel unsurlarından birisi de zihniyet. Zihniyet 

dönüşümünü sağlamamız gerekiyor. Anayasa tartışmasını Sayın Erdoğan başlattı. 

Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle sizin var olan anayasaya uymanız 

gerekir. Var olan anayasada cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas. Tarafsızlığı üzerine 

yemin edildi. Buna uyuluyor mu? Uyulmuyor. Biz nasıl mevcut anayasaya dahi 

uymayan kişinin verdiği söze inanacağız? Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına 

uyulmadığı bir ülkedeyiz. Anayasa Mahkemesi, öyle karar verdi diye suçlu organ 

haline getiriliyorsa bu kişilerin anayasa değişikliğine nasıl katılacağız? Biz, ülkenin 

güzel, toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı var, biliyoruz. Bunun 

için güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlü bir başbakanlık diyoruz, bir kişiye bu 

kadar yetki verilmemesini savunuyoruz. Kuvvetler ayrılığının özü, insan haklarıdır. 

Bunları tek kişiye indirgerseniz ve beni hedef alırsa ben hak arayamam. Dolayısıyla 

hak arama üzerinden zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu 

kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum.” diye yanıtladı. 

"Şu an için ittifak arayışı söz konusu değil" 

“Muhalefet bloğuna yapılan stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna 

Kılıçdaroğlu, “Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya 

gelmek, zaman zaman tartışmak zorundadırlar. Siyasi partiler demokrasinin 

unsurlarıdır. Bir siyasi partiyi, düşmanlaştırmak doğru değildir, ahlaki de değildir. 

Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz ama düşmanlaştırmak doğru değil. HDP, bir siyasi 

partidir. Bizimle görüşmek isterse görüşürüz. Onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz. Varsa 

düşünce ayrılıklarımız, dile getiriyoruz. Şu an için ittifak söz konusu değil. İttifak 

arayışı da söz konusu değil. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de 

tartışılmadı. Var olan sorunları aşmak için nasıl yapabiliriz? Bunları oturduk, 

konuştuk. Sorunları biliyoruz. Bizim düşüncelerimiz, kendilerinin düşünceleri, 

oturacağız konuşacağız. Bugünden toplumu. siyasi partileri belirli ittifaklar içinde 

görüp değerlendirmeyi doğru bulmuyorum.” dedi. 

Karamollaoğlu, “Diyalog iyidir. Konuşmak demektir. Farklı kanaatlerde olan siyasi 

parti liderlerinin görüşmeleri ilk adım ve önemli bir adımdır. Uzaktan en büyük 

hakaretlerle başlıyorlar söze. Meseleleri görüşebilmek, Türkiye’nin problemlerinin 

çözümünde ilk ve en önemli adımdır. Ben bize gelen AK Parti olsun HDP olsun 

onlarla da otururum. Görüşmeleri normal karşılıyorum. Burada esas olan 

zihniyetler… Zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Ondan sonra anayasayı 

düzeltebilirsiniz, daha güzelini müzakere edebilirsiniz ama zihniyet değişmeden 
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görüşmenin faydası olmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Diyelim ki anayasa yaptık. Anayasa 

Mahkemesi karar verdi. Alt mahkeme ‘uymuyorum’ dedi. Siz de ‘terfi ettireceğim.’ Bu 

zihniyette bir anayasa değişikliği olur mu? Önemli olan var olana uyacaksınız, daha 

mükemmel hale getireceksiniz. Çağdaş bir düşünceye sahip olmanız lazım.” 

ifadelerini kullandı. 

"Oturdu da boyu mu büyüyecek?" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi açıklamalarıyla ilgili soru üzerine 

Kılıçdaroğlu, “Bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bütün evlatlarımızın da çok iyi 

koşullarda yetişmesini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atama doğru değildir. 

Hocalar, öğrenciler karşı çıkıyor. Kimse rektörle çalışmak istemiyor. Olmuyorsa 

ayrılırsınız. Herkesin reddettiği görevde olmak ne katacak size. Üniversite kabul 

etmiyor? Niye? Bu atanan kişi, bizim üniversitenin standartlarına göre profesör 

olamaz. Profesör olmayacak kişiyi rektör atıyorsunuz. Öğrenciler ne yaptılar Allah 

aşkına? Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasal hak. Üstelik izin almadan toplantı 

ve gösteri hakkı tanınmıştır herkese. Cam çerçeve kırmadılar, haklarını arıyorlar. 

İstemiyoruz diyorlar. Kendini fazla yıpratma, ayrıl oradan. ‘Ben ayrılmayacağım.’ 

Oturdu da boyu mu büyüyecek? Yarın çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Bu 

çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim. Terörist diyorlar. Suç. Bir kişinin 

terörist sayılması için mahkeme kararı lazım. Devleti yönetenin ağzından çıkana 

dikkat etmesi lazım. Adam mı öldürdü birilerini mi taradı? Anayasal hakkını kullandı 

diye bir insan nasıl terörist diye tanımlanır.” diye konuştu. Karamollaoğlu ise, “Sayın 

Erdoğan’ın 2000’li yılların başında gençlere yönelik birkaç tane konuşması var. 

Direnin, hakkınızı arayın diye. Bence onu tekrar tekrar gündeme getirip, kendi 

ifadelerini dinlemesine ihtiyaç var. ‘Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediklerini yerine 

getirelim’ demişlerdir.” dedi. 

"Karar uygulanacak" 

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararını açıklaması ve 

Meclis Başkanı’nın kararı iade ettiği iddialarına Kılıçdaroğlu, “Bildiğim kadarıyla 

Meclis Başkanı göndermiş değil. Haber farklı yansıdı. Dolayısıyla karar uygulanacak.” 

dedi. 

"Erdoğan'ın tarafından kutlanması trajikomik" 

Pandemi koşullarında AK Parti kongrelerinin devam etmesi konusunda Kılıçdaroğlu, 

“Biz devlette hep liyakat deriz. Sağlık Bakanı bu toplantıların nasıl yapılması 

gerektiğini en iyi bilen kişi. Maalesef önlem alınmıyor. Önlem alınmadığı ve oraya 

kalabalık bir grubun gelmesi, Erdoğan tarafından kutlanması da trajikomik.” 

değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu da, “Başkaları yaptığı zaman ayrı tavrı 

hoş görmüyor. Bir çifte standart var gibi. Doğru bulmuyorum.” dedi. 

"Teröre bulaşmış olanları aklayacak ifade kullanmadık" 
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HDP Sözcüsü Ebru Günay’ın açıklamalarının HDP ziyaretinde gündeme gelip 

gelmediğine ilişkin Karamollaoğlu, “Böyle bir konu gelmedi. Çifte standarttan 

kaçınarak yaklaşılması lazım. Biz teröre bulaşmış olanları aklayacak bir ifade 

kullanmadık, kullanmayacağız.” şeklinde konuştu. 

"Ziyaret edince mi rahatsız oluyorlar" 

Üç milletvekilinin istifalarındaki  eleştirileri için Kılıçdaroğlu, “CHP’nin kurucu kadroları 

bellidir. Bugünkü kadroları da bellidir. Kimse CHP’nin değerlerinden vazgeçtiğini 

düşünemez. CHP’yi CHP’nin seçtiği kadrolar yönetiyor. HDP’li bir kişi TBMM’yi 

yönetirken rahatsız olmuyorlar da bizi ziyaret edince mi rahatsız oluyorlar. İkili 

standart deme gibi bir anlayış siyasi partilerde olmamalı. Siyasi partiler inandıkları 

yolda devam ederler ve oturup konuşurlar.” ifadelerini kullandı. 

"Bu kadar dünyadan kopuk birinin Boğaziçi'ni yönetmesi mümkün değil" 

Melih Bulu’nun istifa etmeyeceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, 

“Altı ay kime inanarak? Bunu söylemek bile zafiyettir. Ben yönetemeyeceğim altı ay 

demektir. ‘Kılıçdaroğlu da atandı, istemeyenler vardı.’ Bu kadar dünyadan kopuk 

insanın Boğaziçi’ni yönetmesi mümkün değil. Hukuk bilmiyor. Kendi tabi olduğu 

hukukla, 657 Devlet Memurları’nı aynı sanıyor. Allah akıl fikir versin. Akıllı bir adamsa 

görevi bırakır.” dedi. 
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Akşener ve Babacan'dan 'yeni 

anayasa' açıklaması 
Akşener ile Babacan bir araya geldi. Akşener, yeni anayasa konusunda, 

"Dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman 

ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız 

gerekiyor." dedi. Babacan ise, "Onların anayasadan ne anladığının bir 

kıymeti yok. Uymuyorlar zaten. Uymadıkları metni değiştirseler ne 

değiştirmeseler ne." ifadelerini kullandı. 

 

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel 

Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. 

İYİ Parti Genel Merkezinde bir saat süren görüşme sonrası Akşener ve Babacan 

basın toplantısı düzenledi. 

Babacan, görüşmede ülkenin gündemindeki konuları ve hızla artan 

problemleri değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye'nin şu anda yönetim sistemi ve ülkeyi 

yönetenlerin zihniyetiyle ilgili ciddi sorunları bulunduğunu iddia eden 

Babacan, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı olduğunu söyledi.  

Ancak bu sistemin detaylarının biraz daha çalışılması gerektiğine işaret eden 

Babacan, hem kendilerinin hem de İYİ Parti'nin bu konudaki çalışmalarının istişare 

edilmesi konusunda diyalog süreci başlatılmasını kararı aldıkları bilgisini verdi. 

"Bir sistem tasarımı" 



05.02.2021 

29 

 

Akşener, İYİ Parti'nin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" 

çalışmasının anayasa değişikliği ya da anayasa yapmaya yönelik bir çalışma değil, 

"bir sistem tasarımı" olduğunu söyledi. 

Çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Akşener, DEVA Partisi ve İYİ 

Parti'de bu çalışmayı yapanların görüşmelerinin doğru olacağı kanaatine vardıklarını 

ifade etti. 

"Yine bir yün yumağı attılar" 

Açıklamanın ardından Akşener ve Babacan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Akşener, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadelerinin ardından açıklama yapanların farklı şeyler 

söylediklerine işaret ederek şöyle konuştu: 

"Meclis Başkanı başka bir şey söyledi, Abdulhamit Gül başka bir şey söyledi, Sayın 

Bahçeli'nin açıklaması çok başka bir şey. En minik ortak Vatan Partisi'nin Genel 

Başkanının söylediği çok başka bir şey. Kim, neyi söylüyor biz bunu bilmiyoruz. Fakat 

bir 'yeni anayasa' kavramı var. 'Yeni anayasa' dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa 

yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun 

cevabını almamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyledi, 

arkada herhangi bir hazırlık yok. Yine bir yün yumağı attılar. İnsanları bu işe 

dolaştırıp gariban çiftçinin, bebeğine mama alamayan kadının, siftah yapamayan 

esnafın derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum." 

HDP'nin "demokrasi programı" adını verdiği önerileri için başlattığı 

ziyaretler çerçevesinde İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunup 

bulunmadığı sorusuna Akşener, "Henüz öyle bir talep gelmedi. Farzımuhal üzerinden 

niye konuşalım." yanıtını verdi. 

Başka bir soru üzerine Akşener, Türkiye'deki 83 milyonun oyuna talip olduklarını 

aktararak "Türkiye'deki Kürt seçmenin tümünün HDP'nin seçmeni olduğu varsayımı 

yanlış. Bu insanları maraba saymak anlamını taşıdığı için yanlış. Kürtler kimsenin 

marabası değil. Kim ikna edebilirse oylarını alır, edemeyen de oylarını almaz." diye 

konuştu. 

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar 

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara değinen Akşener, rektörlüğe atanan 

kişinin daha önce AK Parti'den aday adayı olduğunu hatırlattı ve "20 yıldır iktidar olan 

bu siyasi parti, bu arkadaşı doğru bulup, beğenip milletvekili yapmamış. Vasıflı 

bulmamış, milletvekili listesine koyup seçtirmemiş." değerlendirmesini yaptı. 
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Fikirlerini söyleyen öğrencilerin dün itibarıyla "terörist" ilan edildiğini iddia eden 

Akşener, "Kimin tarafından terörist ilan edildi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. 31 Mart'a 

giderken Sayın Cumhurbaşkanı çiftçilere, esnafa, partisine oy vermeyen Kürtlere 

'terörist' dedi. Biz siyasilere zaten 'terörist' dedi. Bu genç arkadaşlarıma, 'bu terörist 

kulübe hoş geldiniz' diyorum. Aramıza hoş geldiler." ifadesini kullandı. 

Olaylardaki provokasyonlara dikkati çeken Akşener, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Toplumsal olaylarda provokatörler olur. Devletin, güvenlik güçlerinin görevi o 

provokatörleri ayıklamaktır, ensesinden tutmaktır. O gençleri, o provokatörlerden 

korumazsanız, onları onlarla baş başa bırakırsanız siz suçlusunuz. O gençlerin 

karşısına yeni tayin olmuş gencecik polisleri koyarsanız gene yanlış yaparsınız genci 

gence kırdırmanın bir yolunu bulmuş olursunuz ki bunu Türkiye açısından sakıncalı 

buluyorum. Devlet yönetmek ciddiyet ister, cıvıklıktan kaçınılması gerekiyor. 

Provokatör varsa, yakalayın kardeşim. Ne işiniz var sizin dedikodu yapmanın dışında. 

Gençlere de bir uyarıda bulunmak istiyorum, haklıyken haksız yere düşmeyin, 

aranıza girecek görev adamlarına karşı lütfen dikkatli olun. Büyükleriniz sizi 

korumadığına, bu görevi yerine getirmediğine göre siz haklı meselenizi haksız 

duruma düşürmeyecek tedbirleri alın." 

"Hazırlığımız tamamen sistem değişikliğine dönük" 

Babacan, yeni anayasadan bahsedenlerin öncelikle hukuka saygılı ve anayasa bağlı 

olduklarını, anayasanın kendileri için bağlayıcı olduğunu ortaya koymaları gerektiğini 

anlattı. 

Türkiye'deki ekonomik sorunlara değinen Babacan, şu anda hükümetin bu sorunlara 

acil çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Babacan, "Bıraksınlar yeni anayasayı şunu, 

bunu, onu biz çalışıyoruz. Onların anayasadan ne anladığının bir kıymeti yok. 

Uymuyorlar zaten. Uymadıkları metni değiştirseler ne, değiştirmeseler ne." dedi. 

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerinizde anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor 

mu? Anadilde eğitimi içeriyor mu?" sorusuna Babacan, "Hazırlığımız tamamen 

sistem değişikliğine dönük, yeni bir anayasa metni, sıfırdan yeni bir anayasa 

çalışmıyoruz. Yepyeni bir anayasa çalışılmadığı için bahsettiğiniz konular bizim 

çalışmamızın gündeminde değil." yanıtını verdi. 

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin de Babacan, "Bu hükümetin 

haftanın düşmanı panosu var. Çözüm üretemedikleri için her hafta bir düşman 

üretmek zorundalar. Geçen haftanın düşmanı Boğaziçi öğrencileri oldu. Bu haftanın 

düşman panosuna yazdık Boğaziçi öğrencilerini. Onları şeytanlaştırmak... Bu ülkeye, 

bu ülkenin gençlerine yazık." dedi. 
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Twitter’dan MHP lideri Bahçeli’ye 

kısıtlama 
Twitter, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 

eylemlerle ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. 

 

Sosyal medya platformu Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi 

Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. 

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinin önündeki 

menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bazı 

paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir." ifadesi kullanıldı. 

Bahçeli'nin söz konusu paylaşımlarında terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu 

belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi: "Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını 

ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden 

Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör 

örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek 

vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir." 

Bahçeli'den öğrenci ailelerine çağrı 

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer 

verildi. 
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Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, 

alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek 

"Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de 

onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı. 

Soylu'nun paylaşımına uyarı notu eklenmişti 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak tarihli "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i 

Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" 

paylaşımına da uyarı notu eklenmişti. 

Twitter'ın uyarı notunda "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı 

ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini 

belirledi" ifadeleri yer almıştı. 
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Sermaye/tasarruf biriktirmeden 

yapılan her harcama 

borçlanma/enflasyon/faiz demektir… 

 
Ferit Barış PARLAK  

05 Şubat 2021 Cuma 

 

Sermaye/tasarruf biriktirmeden yapılan her harcama borçlanma/enflasyon/faiz 

demektir… 

Kamu için kiralanan/ alınan her bina… 

İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir… 

★ ★ ★ 

Kamu için kiralanan/ alınan her araç/her hizmet… 

İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir… 

★ ★ ★ 

Kamuya alınan her personel… 

İhtiyaçtan fazla ve/veya vasıfsız ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir… 

★ ★ ★ 

Kamu personeline sağlanan/ sağlanmış her avantaj… (çalışma ortamı, rahatlık, 

sosyal ayrıcalık, sosyal güvence…) 

İhtiyaçtan fazla ve/veya gözle görülür, dilden dile konuşulur derecedeyse… 

Beşeri sermayenin dengesi/ sağlığı bozulur, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir… 
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Sanayide/tarımda/hizmet üretiminde “beşeri sermaye” eksiltir… 

★ ★ ★ 

Kamuya yapılan işler… 

İhtiyaçtan fazla/pahalı ve/veya verimsiz ise enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir… 

★ ★ ★ 

Verimsiz kredi büyümesi… 

Ki sağlıklı büyümenin, kalkınmanın, refahın önünde de en büyük engeldir; enflasyon 

ve dolayısıyla faiz üretir… 

★ ★ ★ 

Verimsiz ve/veya verimliyken de iş bulamayan/iş seçen gençler… 

Enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir… 

VELHASIL… 

Tarım/sanayi/ eğitim/teknolojiyi geliştirmeden ve onlar üzerinden “sermaye birikimi” 

sağlamadan kullanılacak her kaynak “borçlanma” anlamına gelir… 

Bu durumdayken, tarım/ sanayi/eğitim/teknoloji dışında kullanılan her kaynak yüksek 

enflasyon ve dolayısıyla yüksek faiz getirir… 
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Ters dolarizasyon; bir varmış, bir 

yokmuş! 

 
Alaattin AKTAŞ  

05 Şubat 2021 Cuma 

 

Ekonomide en temel hedeflerden biri ters dolarizasyonu gerçekleştirebilmek. 

Bunu sağlamanın iki yolu var: 

✔ Yabancı yeniden dönecek ve döviz bollaşacak. 

✔ Vatandaş dövizin fırlayıp gitmeyeceğine ikna olacak ve TL'de kalmanın 

cazibesi artacak. 

Peki bu amaçla yola çıkıldığından beri son üç üyda neler mi oldu, buyurun... 

Kasım ayının ilk haftasından itibaren yeni bir hedef koyduk. Fazlasıyla dolarize olmuş 

ekonomiyi bu girdaptan kurtaracaktık, bu amaçla yola çıktık. Bu hedefe ulaşabilmek 

için de temel önlem olarak TL’nin getirisini artırdık, yani faizi yukarı çektik. 

Bu önlemi güven verici açıklamalarla da destekledik. Tekrara gerek yok, Merkez 

Bankası’nın piyasayı fonlamadaki sadeleşmeye dönüş adımını kastediyorum. 

Bütün bu değişiklikler için milat kasım ayının ilk haftasıydı. 

Atılan bu adımlarla iki yönlü bir etki görülmesi umuluyordu. 

Birincisi, Türkiye’ye adeta sırtını dönmüş olan yabancı yatırımcı yeniden çekilecek ve 

döviz gelecekti. 

İkincisi de yurtiçinde sürekli döviz almakta olanlar tasarruf tercihlerinde artık dövizi 

değil getirisi artmış TL’yi tercih edecekti. Hatta hatta döviz hesaplarında bir çözülme 

olması bile umuluyordu. 

Geçen yılın başından kasıma kadar istisnai haftalar dışında sürekli çıkış yapan 

yabancı yatırımcı 6 Kasım’dan sonra yeniden döviz getirmeye başladı. İlk haftadaki 
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küçük çaplı çıkışa rağmen kasım ayı pozitif kapatıldı. Yabancı yatırımcı 1.2 milyar 

dolarlık hisse senedi ve 612 milyon dolarlık DİBS almıştı. Amaçlardan biri 

gerçekleşiyordu, yabancı Türkiye’ye yeniden dönmeye başlamıştı. 

“Yüksek faiz-düşük kur”, en azından “görece düşük kur” dönemi başlamış gibi 

görünüyordu ve tabii ki yabancı Türkiye’ye gelecekse kur daha da gerilemeden elini 

çabuk tutmak istiyordu. Kur da tahmin edildiği gibi hızla düşmeye başlamıştı zaten. 

Ama amacın diğer ayağında istenen olmuyordu. Döviz tevdiat hesaplarında çözülme 

bir yana artış yaşanıyordu. Kasım, 6.7 milyar dolarlık artışla geçildi. 

Yabancı girişi aralıkta daha da arttı; ama ilginçtir döviz hesaplarındaki büyüme de 

daha belirgin hale geldi. 

Bu arada yabancı girişi hisse senedi ve DİBS’ten ibaret değildi tabii ki. Swap yoluyla 

daha yüklü miktarda döviz geliyordu. 

Kasım ve aralıkta ters dolarizasyon konusunda pek bir şey anlaşılamadı. Yabancı 

döviz getiriyordu ama yurtiçindeki döviz talebi bir türlü kırılamıyordu. 

Ocak tablosu daha da karışık 

Geldik ocak ayına... Dün açıklanan verilerle ocak ayının tablosu ortaya çıktı. 

İyice kafa karıştıran bir durum var... 

Yabancı girişi çok belirgin ölçüde hız kesmiş durumda. Kasımda 1.8 ve aralıkta 2.3 

milyar dolar olan giriş ocakta yalnızca 633 milyon dolar. Döviz geliyor gelmesine de 

belli ki bu giriş artık çok daha ağırlıklı olarak swap yoluyla... 

Yabancı döviz getirmeyi kısarken yurtiçinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor ve 

vatandaş dövizden sanki biraz uzak durma eğilimi sergiliyor. Kasım ve aralık 

aylarında 6.1 ve 6.2 milyar dolarlık döviz alan vatandaş, ocak ayında döviz hesabını 

net 677 milyon dolar azalttı. 

Geçen haftaki DTH düşüşünde parite etkisi var mıdır, onu incelemeye vaktimiz 

olmadığını itiraf edelim. 

Şimdi ocak ayındaki bu harekete bakarak ters dolarizasyonun başladığını herhalde 

kimse söyleyemez. Kısa dönemli değerlendirmeler bir anlam ifade etseydi "Yaşasın 

ters dolarizasyon hedefine ulaşıyoruz” diye 15 Ocak’ta biten hafta ayağa kalkılması 

gerekirdi. Çünkü o hafta vatandaş döviz hesabını tam 1.3 milyar dolar azaltmıştı. 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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YARINI GÖREMEYEN DÖVİZDE DURMAYA DEVAM EDİYOR 

Bankalardaki mevduatın yüzde 50’den fazlasının döviz cinsinden olduğu dikkate 

alınırsa kemikleşmiş bir dolarizasyon gerçeğiyle yüz yüze olduğumuz daha iyi 

anlaşılacaktır. Faizin bir miktar yükseltilmesi, adeta genlerimize işlemiş olan dövizin 

daha çok kazandıracağı inancını öyle bir anda yok edemez. 

Kaldı ki, yüksek gibi görünen faizin enflasyonun öyle çok çok üstünde olmadığı 

ortada. 

Başka bir yön daha var; çoğu banka belli bir miktara kadar olan mevduata çok az faiz 

uyguluyor. Hedef büyük mevduat sahiplerini çekebilmek. 

Bir yanda her an tırmanacak tahmini yapılan, adeta gözünün içine bakılan döviz... 

Diğer yanda enflasyonun çok üstünde olmayan ve reel olarak fazla bir kazanç 

sağlamayan; hele hele vatandaşın gözündeki enflasyonun çok çok altında kalan 

mevduat faizi... 

Vatandaş “Hele bir durayım şurada” diyor ve dövizde park etmeyi sürdürüyor. 

O yüzden ocak ayında yaşanan gelişmelerden yola çıkarak bir değerlendirme 

yapmak için henüz çok erken... 
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Abdulkadir Selvi 

Tek imama bağlı özel mahremmiş 

Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra teğmenlik yıldızını Fetullah 

Gülen’in taktığı Serdar Atasoy’un bu güne kadar nasıl tespit edilemediği 

sorusunun peşine düştüm. Serdar Atasoy, 2020 yılında yapılan Yüksek 

Askeri Şûra’da tuğgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Kuvvetleri 

İstihbarat Başkanlığı görevini üstlenmişti. FETÖ’cü askerlerin tespit 

edildiği ankesör soruşturmasında saptanan Atasoy, 27 Ocak’ta gözaltına 

alındıktan sonra itirafçı oldu. 6 gün sonra serbest bırakılan Serdar 

Atasoy, FETÖ’ye ilişkisine dair önemli bilgiler verdi. 

Atasoy’un itiraflarıyla ilgili haber Fevzi Kızılkoyun imzasıyla dün Hürriyet’te yer aldı. 

O nedenle Atasoy’un ifadesinde verdiği bilgileri tekrar etmeyeceğim. Buraya bir 

nokta koyduktan sonra Serdar Atasoy şimdiye kadar nasıl tespit edilemedi ve bu 

noktaya kadar nasıl yükseldi sorusuna yanıt arayacağım. 

 

AKAR: ‘HİÇBİR DOSYAYI BEKLETMEM’ 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmelerimizde gündem maddelerinden birini 

mutlaka FETÖ’yle mücadele oluşturuyor. Akar, her defasında masasının üstünü 

göstererek, “FETÖ’yle ilgili hiçbir dosya beklemez. Geldiği an inceler, işlem 

yapılması için hemen savcılığa sevk ederim” diyor. 

 

FETÖ’yle mücadelede ne kadar titiz davrandığını anlatan Hulusi Akar, mutlaka bir 

bilanço vermeyi de ihmal etmiyor. 

 

Akar her defasında FETÖ’yle mücadelenin bitmediğini, kendisini gizlemeyi başaran 

örgütle mücadelenin taviz verilmeden sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

FETÖ’nün 40 yılda her türlü gizlenme yöntemlerini kullanmak suretiyle yerleştiği Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nden 40 günde temizlenmesi mümkün değil. Değil 40 gün, on 

yıllarca devam ettirilmesi gereken bir mücadele bu. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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2017’DE GÖZALTINA ALINMIŞ 

Serdar Atasoy’un 15 Temmuz’dan 1 yıl sonra, 2017’de Erzincan’da 3. Ordu 

Komutanlığı bünyesinde görev yaparken FETÖ’den gözaltına alındığı, sorgusunun 

ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 

 

ERZİNCAN SORUŞTURMASI YAŞ’TA GÜNDEME GELMEDİ Mİ? 

Serdar Atasoy’un, FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında Erzincan’da 

gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldığı bilgisi tuğgeneralliğe 

yükseltildiği 2020 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısında gündeme gelmedi 

mi? Atasoy’la ilgili FETÖ soruşturması dosyasında yer aldıysa buna rağmen nasıl 

terfi ettirilerek, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandı? Serdar 

Atasoy’un, Erzincan’daki FETÖ soruşturmasından 2019 yılında takipsizlik kararı 

alması yanıltıcı bir etki yaptı mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şûraya girecek 

subaylarla ilgili olarak MİT, Emniyet İstihbarat ve Jandarma İstihbarat’ın soruşturma 

yaptığını belirtmişti. Belli ki Serdar Atasoy uzun süre istihbarat birimlerinin radarına 

takılmamayı başarmış. 

 

DARBEYE ‘EMREDERSİNİZ KOMUTANIM’ 

Serdar Atasoy, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu zaman askeri ateşe olarak 

Bangladeş’in başkenti Dakka’da görev yapıyor. Atasoy’un, FETÖ’nün 

Genelkurmay’daki beyin takımından Sinan Sürer’in oluşturduğu “Ataşeler” isimli 

WhatsApp grubundan yaptığı, “Genelkurmay Başkanlığı yönetime el koymuştur, 

muhataplarınıza bilgi veriniz” şeklindeki mesaja kısa sürede dönüp “Emredersiniz 

komutanım” diye karşılık verdiği belirlendi. 

Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan 

Tuğamiral Sinan Sürer’in 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargâhı’ndan, darbeyi 

önlemeye çalışan sivil vatandaşlara karşı ateş açtığı belirlenmişti. Sinan Sürer’in 

halka ateş açarken görüntüleri kameralara yansımıştı. Yurtta sulh konseyi üyeleri 

arasında yer alan Sinan Sürer, Genelkurmay çatı davasından yargılanıp 141 kez 
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ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

 

ÖZEL MAHREM 

1)TSK’daki adamlarının tespit edilmemesi için her türlü yöntemi kullanan FETÖ’nün 

tuğgeneral Serdar Atasoy için özel bir yöntem kullandığı belirlendi. Serdar 

Atasoy’un, FETÖ’de en üst düzeyde korunan isimlerden biri olduğu ortaya 

çıktı. Atasoy’un “özel bir mahrem” olarak korunduğu tespit edildi. 

FETÖ’NÜN HABERLEŞME AĞLARINA ALINMAMIŞ 

 

2) FETÖ’cülerin kullandığı, ByLock ve Signal gibi haberleşme sistemlerini 

kullanmayan Atasoy’un tespit edilmemesi için 1995 yılında Kara Harp Okulu’ndan 

teğmen rütbesiyle mezun olduğu günden itibaren FETÖ’cü imamlarla ankesörlü 

telefonlarla irtibat kurduğu belirlendi. Atasoy’un sadece FETÖ’cü Sinan Sürer’in 

oluşturduğu “Ataşeler” isimli WhatsApp grubuna üye olduğu, onun dışında FETÖ 

yapılanmasının hiçbir WhatsApp grubuna dahil edilmediği ortaya çıktı. 

 

TEK İMAM 

 

3) Tek imama bağlı: Tuğgeneralliğe yükseltilerek Kara Kuvvetleri İstihbarat 

Başkanlığı görevine getirilen Serdar Atasoy’un FETÖ’cü olduğunun tespit 

edilmemesi için “tek imama bağlı olduğu” ortaya çıktı. FETÖ’nün askeri 

yapılanmasında sivil şahıslardan oluşan “asker imamları” birkaç kişiden sorumlu 

oluyor. Ancak Serdar Atasoy’un “özel bir mahrem olması nedeniyle” birkaç kişinin 

bağlı olduğu gruplara dahil edilmediği, tek imama bağlandığı belirlendi. 

 

MİT TESPİT ETTİ 

 

4) MİT tarafından belirlendi: TSK’daki FETÖ’cülere yönelik olarak yoğun 

operasyonların sürmesine rağmen uzun süre kendisini gizlemeyi başaran Serdar 

Atasoy’un, MİT tarafından 2021 yılının ocak ayında tespit edildiği ve Ankara 

Cumhuriyet Savcılığı tarafından 27 Ocak tarihinde gözaltına alındığı belirlendi. 

 

FETÖ’YLE MÜCADELENİN ÖNEMİ 

TSK’da FETÖ’ye karşı verilen etkin mücadeleye rağmen Kara Harp Okulu’ndan 

mezun olduğu zaman rütbesi Fetullah Gülen tarafından takılan birinin 2020 yılındaki 

YAŞ’ta tuğgenerallik rütbesine yükseltilip, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na 

kadar uzanabilmesi, FETÖ’yle mücadelenin ne kadar önemli ama bir o kadar da zor 

olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü FETÖ’cüler gizlenebilmek için her türlü yöntemi 

kullanıyorlar. Serdar Atasoy olayı bize şunu da gösteriyor: Ne kadar gizlenirse 

gizlensinler, TSK’daki FETÖ’cüler bir gün yakalanıp, yargıya teslim ediliyor. 
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CHP, nereye çekilmek isteniyor? 

A+A- 

Esfender KORKMAZ 

esfender@esfenderkorkmaz.com 

 
05 Şubat 2021 

Seçimlerin öne alınacağı, CHP'de istifa edenlerden, Sarıgül ve İnce'nin parti kurma 

girişimlerinden anlaşılıyor. CHP eski milletvekilleri, Karayalçın ve Çetin'i ziyaret 

ederek, CHP'de bütünlük istediklerini de açıkladılar. Ama yaptıklarının parti dışından 

muhalifler algısı yaratacağının farkında değiller. Karayalçın ve Çetin partinin 

değerleridir. Bu değerleri de siyasi kliklere alet etmemek gerekir.  

Parti içinde farklı düşünenlerimiz olabilir. Fakat bu düşünceyi parti yönetimine karşı 

bir hareket  görüntüsü vermekten sakınmalıyız. Elbette kurultayda şartları yerine 

getiren herkesin aday olma, seçme ve seçilme hakkı vardır. Bu durum siyasetin 

gereği olduğu için de CHP kaynıyor diye algı yaratmaz.  

Aslında CHP'den ayrılanları, parti kuranlar yada kuracaklar Türkiye'nin gerçek 

gündemine gölge düşürerek, toplumun geleceğini karartmış oluyorlar. Nasıl 

mı?   

Türkiye'nin geleceği ipotek altındadır. Türkiye 2017'de insan hakları ve siyasi 

özgürlükler alanında, özgür olmayan ülkeler statüsüne geçti. Boğaziçi direnişi ve 

hapisteki gazeteciler artık dünya sorunu oldu.  

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. 

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Eğilimleri Araştırması 2020'ye göre Türkiye'de 

yargıya güven yüzde 46,5'tir.  

Ekonomide, işsizlik, enflasyon,  cari açık, dış borç ve en önemlisi yoksulluğun 

tırmanması kritik eşiğe geldi. Ekonomide derin göçük oluştu. 

Toplum bu kritik eşikten nasıl kurtulur? Hepimizin geleceği bu kritik eşikten 

atlamak olmalıdır. Bunun içinde, bu iktidar veya başka iktidar, demokrasi ve 

hukukun üstünlüğüne geri dönünceye kadar muhalefetin tek ses olması gerekir. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
mailto:esfender@esfenderkorkmaz.com
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Siyaset yapmak isteyenler de bilmelidir ki, demokrasi ve hukuk olmadan, kimse 

siyaset yapamaz?  

Buna rağmen, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce ne yapmak istiyor? 

Mustafa Sarıgül, Baykal karşısında genel başkan adayı oldu, kaybetti. CHP'den istifa 

ederek Demokratik Sol Parti'den yıllarca başkanlık yaptığı ilçe olan İstanbul Şişli'de 

belediye başkan adayı oldu, CHP adayı karşısında kaybetti. Demek ki seçmen 

Mustafa Sarıgül'e değil, CHP'ye oy veriyor.  

Muharrem İnce'de 18 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Cumhuriyet Halk 

Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak için grup 

başkanvekilliği görevinden istifa etti. Genel Başkan adayı oldu. Kaybetti. 2018 

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Yüzde 

30.67 oy aldı. Kaybetti.  

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benim oyum partiden fazla dedi, ama bu bir anlam 

ifade etmez. Zira diğer aday Erdoğan'ın karşısında olanlarda İnce'ye oy verdi.  

Öte yandan partide birlik isteyen eski milletvekillerinin, herkesin kendi düşüncelerinde 

olmasını isteme hakları var mı?   

Normal bir dönem olsa, bunların parti kurması veya fikir ayrılıkları fazla sorun 

olmaz, ama gün o gün değildir. Önce demokrasi, hukuk ve ekonomiyi 

kurtarmak gerekir.  

Bu arkadaşlar, parti adına halka giderek, halkı bilinçlendirseler daha büyük hizmet 

yapmış olurlardı. Yapmıyorlar çünkü sorun kişisel odaklı, kendilerinin gündemde 

kalma ve makam sahibi olmalarını doğal hakları gibi görüyorlar.  

Sonuç olarak; siyaset kimsenin kaderi olmamalı. Siyaset bir meslek olmamalı. 

Hak edenleri halk unutmaz. Kendilerine değil halka, parti tabanına 

güvenmelidirler. 
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05 Şubat 2021, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

‘10 yılda 15 milyon genç yarattık’ 
diye övünürken, 2020’de her yaştan 
83 milyon kişiye ulaşmışız 
 
Cumhuriyet'in ilanından 10 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, okulda hissederek 

söylerdik bu marşı... 

"Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan 

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan 

Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan 

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan" 

Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar'ın yazdıkları bu marş, başımızı göğe 

erdirirdi... 

"Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız 

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız 

Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri" 

 

83 milyon olduk 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin nüfus sayılarımızı açıklayınca 10'uncu Yıl 

Marşı'nı ve "On yılda on beş milyon genç yarattık" söylemini hatırladım. Düşünün ki 

bugün 83 milyon 614 bin 362 kişi olan nüfusumuzun genci ve yaşlısıyla 41 milyon 

915 bin 985'i erkek, 41 milyon 698 bin 377'si kadınmış. 

Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz 

Mehmet Barlas | '10 yılda 15 milyon genç yarattık' diye övünürken, 2020'de her 

yaştan 83 milyon kişiye ulaşmışız 

 

İstanbul küçülüyor 

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 

452 kişiye düşmüş. Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 197 

bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi olmuş... Yıllık nüfus artış hızı 2019 

yılında binde 13.9 iken, 2020 yılında binde 5.5 olmuş... 

 

Ortanca yaş büyüyor 

Evet... 1933'te, "On yılda on beş milyon genç yarattık" diye övünürken, 2020'de 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/faruk-nafiz-camlibel
https://www.sabah.com.tr/haberleri/behcet-kemal-caglar
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-10-yilda-15-milyon-genc-yarattik-diye-ovunurken-2020de-her-yastan-83-milyon-kisiye-ulasmisiz
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-10-yilda-15-milyon-genc-yarattik-diye-ovunurken-2020de-her-yastan-83-milyon-kisiye-ulasmisiz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/istanbul
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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her yaştan 83 milyon kişi yaratmışız. Türkiye'de 2019 yılında 32.4 olan ortanca yaş, 

2020 yılında 32.7'ye yükselirken, cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın 

erkeklerde 31.7'den 32.1'e, kadınlarda ise 33.1'den 33.4'e yükseldiği görülmüş. 

Bu sayıları bilmek, kendi ülkenizin yapısını bilmekle eş anlamlıdır. Ve 83 milyonluk 

Türkiye, dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. 

 


