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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
06 Kasım 2020 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet 

Ödülleri Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 
–– Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp 

İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ 

–– Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/30798 Başvuru Numaralı Kararı 
  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-6.pdf
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Tarımsal destekler belirlendi 
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal 

destekler belli oldu. 

 

"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 

Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 lirası 

mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası 

mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 

lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot 

ve 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot ve 4 

lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot ve 4 lirası gübre 

olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 

lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası 

mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Nadas için de dekar 

başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. 

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 

dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek 

olunacak. 
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Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ila 100 lira destek ödemesi 

yapılacak. 

Arıcılara kovan başına 10 lira destek 

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde 

bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 10 lira destek 

verilecek. 

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira 

arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 

100 lira ödenecek. 

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde 

dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği 

kapsamında dekara 10 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin 

bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek. 

Havzalarda yetiştirilen ürünlere destekler 

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek 

destekler de tespit edildi. 

Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeğine 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, 

soyaya 60 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, 

tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 ve dane zeytine 15 

kuruş destek sağlanacak. 

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave 

yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra 

destekleme ödemesi yapılmayacak. 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen 

ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, 

fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir 

desteği verilmeyecek. 

Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen 

havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman 

Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde 

destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel 

kişiler yararlanacak. 
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Yaş çayda fark ödemesi desteği 

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar 

Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu 

Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar" ile 

belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) tarafından ruhsatname 

verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak. 

Hasat makineleriyle hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında 

uygun hasat makinelerinde uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerin 

kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. 
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Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük 
vergisi ve fon sıfırlandı 
Arz açığı sebebiyle ayçiçeği yağı fiyatlarında yaşanan yükselişin 

ardından, ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi ve Toplu Konut 

Fonu 30 Haziran 21 tarihine kadar sıfırlandı. 

 

Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu 30 Haziran 21 

tarihine kadar sıfırlandı. 

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca, 

1206.00.91.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) ve 1206.00.99.00.19 

GTİP’li ‘tohumluk ve çerezlik olmayan Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu Ayçiçeği 

tohumu’ ithalatında yüzde 3 olan gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu sıfırlandı. 

1 Temmuz 2021’den itibaren ise yüzde 3’lük gümrük vergisi ve ton başına 100 Euro 

Toplu Konut Fonu uygulanacak. 

Ayrıca 0713.40.00.00.13 GTİP’li kırmızı mercimeğin gümrük vergisi ise yüzde 9 

olarak belirlendi. 
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Türkiye, Somali’nin IMF borcunu 
ödedi 
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine 

katkıda bulundu. Bu katkıyla Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 

3,5 milyon dolarını ödedi. 

 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, 

Somali’nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 

bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı)  hibe desteği 

verdi. 

Resmi Gazete’de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma’da yer alan bilgilere göre IMF 

tarafından 25 Mart 2020’de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF’nin tahsili gecikmiş faiz 

alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan 

kesintilerden Türkiye’ye 11 milyon 906 bin SDR iade edildi. 

Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR’si Somali’nin yönetilen hesabına Türkiye’nin kota 

payı oranında hibe edildi. 
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ABD’li banka: Türkiye’nin kur 
müdahaleleri bu yıl 100 milyar doları 
aştı 
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin bu yıl döviz piyasalarına 
müdahale etmek için 101 milyar dolar harcadığını açıkladı. 

 
   

MERKEZ BANKASI İLGİLİ ADIMLARA İLİŞKİN NET BİR VERİ YAYINLAMIYOR 

Goldman Sachs’tan Murat Unur tarafından müşterilere yazılan notta eylül ayındaki 
müdahalelerin 6.4 milyar dolar tutarında olduğu belirtildi. 

Unur bu rakamın Ocak-Ağustos ortalaması olan 11.8 milyar doların altında olduğunu 
kaydetti. İlgili tutarın azalmasına karşın “Brüt döviz rezervlerinin miktarı olduğu göz 
önüne alındığında görüşümüze göre halen oldukça büyük bir miktar” ifadelerini 
kullandı. Merkez Bankası (MB) ilgili adımlara ilişkin net bir veri yayınlamıyor. 

Goldman Sachs, bu rakama, MB’nin net dış varlıklarındaki gerçek ve beklenen 
değişimler arasındaki farkı hesaplayarak ulaştığını söyledi ve bu rakamlarda büyük 
bir belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi. 

Bankacılar da MB verilerinden yaptıkları hesaplamalarda 30 milyar doları 2019’da 
100 milyar doları bu yıl olmak kamunun 130 milyar dolar civarında bir döviz arzı 
sağladığını hesaplıyor. Lira yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 
değer kaybetti.  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk 
faaliyetlerine göz yumamayız 
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk 

faaliyetlerine göz yumamayız." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel 

merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 

Erdoğan, yaptığı konuşmada, İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama 

kurtarma çalışmalarının sona erdiğini anımsattı. 

Depremde 114 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1035 kişinin yaralandığını hatırlatan 

Erdoğan, yaralılardan 999'unun taburcu olduğunu, 36 vatandaşın tedavisinin 

sürdüğünü belirtti. 

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi sürenlere de 

acil şifa dileyen Erdoğan, deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, 

hasar tespiti, sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere 

depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını söyledi. 
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının 

hepsinin bölgede seferber olmak suretiyle bu işi yakından takip ettiklerini vurguladı. 

Günlerdir canla başla çalışan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşu mensuplarına 

şükranlarını sunan Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede 

tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına 

başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş 

olacağız. Şu andaki yol haritamız bu." ifadelerini kullandı. 

Ana muhalefete "enkaz kaldırma" eleştirisi 

Yaşanan her felaketin bir ders olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

"Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5. gün oraya yapmış olduğu turistik 

seyahatte, '5 gün oldu, hala enkazlar kaldırılmadı' diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir 

yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl 

çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye 

konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, 

şöyle bir uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar 

kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun, orada hayatını her 

şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım ve sivil toplum kuruluşlarımızla 

ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de 'Bir tane Kızılay çadırı 

görmedim' demişti. Malatya'daydı galiba, Elazığ'da. Şimdi burayla ilgili de Kızılaya 

verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla orada." 

Erdoğan, Kızılay ve AFAD'ın yaklaşık 4 bine yakın çadırla İzmir'de hazır olduğunu, 

yoğun şekilde çadır kurulumlarının yapıldığını dile getirdi. 

Süreci çadırda geçirmek isteyen vatandaşlara "Hayır, çadır yok" denmediğini belirten 

Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuzun (KYK) yurtlarını da biz bu konuda tamamen 

oraya geçmek isteyen vatandaşlarımıza onları da hazır hale getirdik. İsteyen 

vatandaşlarımız KYK yurtlarında kalabilirdi ama vatandaşlarımız oraları pek tercih 

etmediler. Çadırları daha çok tercih ettiler Allah'tan ki havalar ciddi manada soğumuş 

değil. Hangi imkan istenirse bunlar sağlandı." diye konuştu. 

Erdoğan, yaşanan her felaketin Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve her an 

yeni sarsıntılarla karşılaşılabileceğini hatırlattığını dile getirdi. 

Deprem mevzuat düzenlemeleri 
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Ülkede bu konudaki miladın 1999 depremi olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları 

söyledi: 

"En yakını olarak 1999'u söylüyorum. Yoksa bu işin çok daha gerisi var. Erzincan 

depremi, Erzurum depremi, Çaldıran, Iğdır, Lice, Bingöl, Gediz. Bunlar çok daha 

önceleri. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. Şu anda CHP 

sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanıydı. 33 bin vatandaşımız o zaman 

ebediyete irtihal ettiler. Kalkıp da şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama 

hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet şimdi kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri 

kullanabiliyor. Büyük Marmara Depremi'nin ardından başlanan mevzuat 

düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde geliştirerek sürdürdük. Farklı kurumlara 

dağılmış imkan ve yetkileri bir araya getirerek her depremde en ön safta yer alan 

AFAD'ı biz kurduk. Niye? İstedik ki bütün bu STK'leri bir araya getirelim ve buralarda, 

etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın." 

"1 milyon 400 bin metrekare alan rezerv konut için tahsis edildi" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere ve TOKİ'ye konut üretimi ve yenilenmesi 

konusunda çok önemli yetkiler verdiklerinin altını çizdi. Şu anda İzmir ile ilgili süratli 

bir adım daha attıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Nedir o? Elimizde, stoklarımızda 1000 konteyner vardı. Şimdi biz o 1000 konteyneri 

İzmir'de kullanıyoruz, kullanacağız. Vatandaşlarımızı o konteynerlerde iskan 

edeceğiz. Bu arada da inşaatlarımız başlıyor. Biz gelene kadar sadece 43 bin konut 

yapan TOKİ'nin, 18 yılda tamamladığı, halen inşa ettiği ve projelendirdiği 975 bin 

konut ülkemizde bu alanda çok büyük bir devrimdir. Bu şekilde başlayan konut 

atılımı, özel sektöründe gayretleriyle ülkemizde önemli bir dönüşümün 

gerçekleşmesini sağlamıştır. Ancak hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut 

bulunuyor. Bakın şu anda İzmir ile ilgili bu malum depremin olduğu bölge, sulak bir 

bölge. Biz şimdi tarım orman hayvancılığa ait bir bölgeyi, 1 milyon 400 bin metrekare, 

burayı rezerve alan olarak şu anda yapılacak konutlara tahsis ettik. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığımız o 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda inşaatlara başlayacak. 

İstiyoruz ki zemin sorunu olmasın. Bütün oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı. 

Adımlarımız buna göre atılıyor. Genişleme noktasında daha farklı rezerv alanlarını 

oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bütün bunlardan öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 

milyon konutu önümüzdeki 5 sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz." 

"TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 bin konutun inşasına başladık" 

Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 bin konutun inşasına başladıklarını hatırlattı. 
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Gelecek yıl 100 bin konutun inşasına daha başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, 59 

ildeki 268 riskli alan ile 67 ildeki rezerv yapı alanlarıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü 

belirtti. 

Riskli yapı olarak ilan ettikleri 688 bin birimin 670 binindeki tahliye ve yıkımları 

tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti 

yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 

milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik. Hiçbir meblağ 

insanımızın canından daha kıymetli değildir. İstanbul başta olmak üzere deprem 

riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor." 

diye konuştu. 

"Tabii bu sadece kamunun imkanları ile olacak bir iş değildir." ifadesini kullanan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi, şayet bu 

konuda herhangi bir sıkıntı varsa, gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla 

sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak 

üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 

Bunun yanında deprem sonrasında devreye girecek afet ve acil durum yönetimi 

planlarını sürekli güncelliyoruz. Dikkat edilirse artık depremlerin ve diğer tabii afetlerin 

ardından çok hızlı ve etkin bir müdahaleyle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. 

AFAD'dan UMKE'ye, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar her 

kurumumuz kendi görev alanında çok güçlü bir alt yapı ve yetişmiş insan kaynağına 

kavuşmuştur. Eskinin kargaşa ve çaresizlik görüntülerinin yerini düzenli, disiplinli ve 

bilinçli bir arama kurtarma, yardım destek faaliyetleri almıştır. Bir kez daha İzmirli 

kardeşlerime geçmiş olsun diyor, Rabbimden ülkemizi her türlü afetten muhafaza 

eylemesini diliyorum." 

1 milyon yeni üye 1 milyon fidan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım Salı gününün AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci 

yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni 

üyemizi bütünüyle temsilen bir milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. 

Ancak İzmir depremi sebebiyle bu programın tören kısmını iptal ettik. 1 milyon fidanı 

toprakla buluşturma çalışması ise şu anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 

yıllarda her 3 Kasım'da 1 milyon yeni üyeyi temsilen 1 milyon fidanı toprakla 

buluşturmayı sürdüreceğiz." dedi. 

AK Parti'nin Türkiye'nin en çok üyeye sahip siyasi partisi olduğuna işaret eden 

Erdoğan, "Diğer partilerin tamamının üye sayılarını toplayın 3'le, 5'le çarpın yine de 

AK Parti'ye yetişemiyor. Madem AK Parti milletin partisidir, madem AK Parti'yi kuran 
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da yaşatan da millettir, öyleyse üye sayımızın da sürekli artması gerekir. İşte bu 

anlayışla 2020'ye girerken 2023 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni üye hedefiyle kolları 

sıvadık. Hamdolsun AK Parti'nin 19 yıllık tarihindeki en yüksek yeni üye kaydını 

gerçekleştirmek suretiyle bu yılki 1 milyon yeni üye hedefimize şu an itibariyle 

ulaşıyoruz." diye konuştu. 

Salgın şartlarının getirdiği zorluklara rağmen şu anda 11 milyon 200 bin üye sayısını 

yakaladıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Öyle ki üyelerimiz kollarını açarak el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan 

bir diğerine insan zinciri oluşturabiliriz. Tabii 1 milyon yeni üye, 11 milyon 200 bin 

toplam üye deyip geçmemek gerekiyor. Her şeyden önce bu tablo milletimizin 

geleceğini hala AK Parti'de gördüğünün işaretidir. Türkiye'nin en geniş toplumsal 

tabanına sahip partisi sıfatıyla milletimizin güvenine layık olma sorumluluğunu da 

üstlenmiş bulunuyoruz. Ayrıca buradaki her bir rakam bir insandır, bir candır, bir 

yürektir, bir dünyadır, bir umuttur." 

Üyelerden bir kısmının parti binalarına gelerek bizzat kendilerinin kayıtlarını 

yaptırdığını ancak çoğunun ise ev ya da iş yerlerine yapılan ziyaretlerde yapılan 

görüşmelerde gönülleri kazanılarak üye olmalarının sağlandığını anlatan Erdoğan, 

"Bazıları da bu rakamı gözlerinde büyütebilir ama girdiği seçimlerde aşağı yukarı her 

iki kişiden birinin oyunu alan bir partinin üye sayısının her 7 kişiden birine ulaşmış 

olması gayet tabiidir. Hedefimiz nasıl bu ülkedeki her bir seçmenin oyunu özellikle 

alabilmekse aynı şekilde 18 yaşını doldurmuş her bir kardeşimizi de partimizin üyesi 

olarak görmek istiyoruz." dedi. 

Erdoğan, kendilerinin insanların parti binalarına gelmesini bekleyen bir anlayışta asla 

olmadıklarını ve olmayacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: 

"Her kesimden insanımızın evine, iş yerine, hayatını geçirdiği yerlere her gün bizzat 

gitmeliyiz. Buralarda onlarla muhabbet etmeli, dertlerini, sıkıntılarını dinlemeli, 

mümkünse bunlara çözüm üretmeli, değilse insanımızın gönlünü almalı kendi 

yaptıklarımızı onlara anlatmalıyız. Telefonumuz 24 saat açık olmalı ve o anda cevap 

veremediğimiz her çağrıya muhakkak geri dönüş yapmalıyız. Milletle arasına duvar 

ören, kendini ulaşılamaz bir yere konumlandırmış, hele hele insanları küçümseyen bir 

AK Parti yöneticisi varsa bulunduğu yerde, özellikle söylüyorum, fuzuli şagil, yani 

haksız işgalci demektir. AK Parti'nin hiçbir il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye 

başkanı, milletvekili velhasıl hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz, kopuk 

yaşayamaz." 

Kendileri için üye sayısının sadece bir skor olmadığına dikkati çeken Erdoğan, 

"Partimize kazandırdığımız her yeni üyeyi büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde 
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bize katılmış bir gönüldaş olarak görüyoruz. Aynı şekilde seçimlerde aldığımız oy da 

sadece bir orandan ibaret değildir. Sandıktan AK Parti'ye çıkan her oyu büyük ve 

güçlü Türkiye'nin inşasında bir tuğla olarak kabul ediyoruz. İnşallah hep birlikte üye 

sayımızı sürekli daha yükseğe çıkarmak, bir başka ifadeyle her gün yeni gönüller 

kazanmak için daha çok çalışacak, daha çok gayret göstereceğiz." ifadelerini 

kullandı. 

"AK Parti'nin büyümesi demek Türkiye'nin büyümesi demektir" 

Erdoğan, hayat akıp giderken, dünya değişirken, Türkiye sürekli daha ileriye giderken 

AK Parti'nin yerinde saymasının beklenemeyeceğini dile getirdi. 

Politikalar geliştirip, teşkilatları yenileyip, çalışma şekillerini yeni döneme uyarlayıp, 

millete daha çok hizmetler sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Erdoğan, 

teşkilatlar arasındaki yeni üye yarışının "hayırda yapılan bir yarış" olduğunu söyledi. 

"AK Parti'nin büyümesi demek Türkiye'nin büyümesi demektir. AK Parti'nin 

güçlenmesi demek milletimizin güçlenmesi demektir." diyen Erdoğan, AK Parti'nin 

başarılı olması demenin, gözünü ve kalbini kendilerine yöneltmiş tüm dostların 

umutlarının artması demek olduğunu vurguladı. 

Erdoğan, 19 yıl önce "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü söyleyerek 

çıktıkları yolda bugün bu noktada olduklarına işaret ederek, "Bugün de özünde 19 yıl 

önce söylediklerimizi tekrarlıyoruz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini 

kullandı. 

Milletin özlemlerinden ve taleplerinden doğan AK Parti'nin, sadece millete yaslanan 

bir parti olduğunu söylediklerini belirten Erdoğan, "AK Parti'nin mayasını milletin 

attığını, hamurunu milletin yoğurduğunu, kumaşını milletin dokuduğunu söylüyoruz. 

Sırtını millet dışında herhangi bir güce, beşeri planda söylüyorum, odağa, yapıya 

dayayanlar siyaset sahnesinden yok olup gittiği halde AK Parti'nin 19 yıldır dimdik 

ayakta kalmasının sırrı işte budur. Nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve 

nereye gittiğimizi iyi bilmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu. 

Kuruluş yıl dönümü toplantısında dile getirdiği, "İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler 

yön vermiştir." sözlerini tekrarlayan Erdoğan, Hazreti İbrahim'in Harran'dan Filistin'e 

yürüyüşü, Hazreti Musa'nın Mısır'dan Kızıldeniz kıyılarına yürüyüşünün de böyle bir 

yürüyüş olduğuna değindi. 

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yürüyüşünün de tarihin akışını 

değiştiren böyle bir yürüyüş olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: 
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"Horasan erenlerinin Anadolu'ya Balkanlar'a Avrupa işlerine yürüyüşü sevgi ve 

hoşgörü ikliminin bu beldelerde yayılmasını sağlamıştır. Sultan Alparslan'ın Malazgirt 

ovasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarına, Yavuz Sultan Selim'in Sina 

Çölü'ne yürüyüşlerinin her biri büyük değişimlerin sembolleriydi. Tarih boyunca 

insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz, AK Parti'yi kurarak 21'inci yüzyıldaki 

büyük hamlesini başlatmıştır. Bu hamleyi zaferle neticelendirmek hepimizin en başta 

gelen görevidir. Her kim bu ulvi vazifenin hakkını vermezse millet ve tarih önünde 

vebal altına girer. Gerek teşkilatlarımız da görev alan, gerek üye olarak bu kutlu yola 

giren herkes işte böyle bir sorumluluk üstlenmektedir. Sizlere ve 11 milyon 200 bin 

üyemizin her birine güveniyorum." 

"Türkiye'de çevrenin korunmasına en büyük yatırımları biz yaptık" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak yeni üyelerin her birini, toprağa diktikleri 

fidanlarla karşılamalarının rastgele bir tercih olmadığına işaret ederek, "Bu ülkede 

yıllarca çevrecilik adına kalkınmamızı, yatırımlarımızı, büyümemizi engellemeye 

yönelik faaliyetler yürütüldü." dedi. 

Attıkları her adımda belli kesimlerin koro halindeki itirazları ile karşılaştıklarını anlatan 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Pek çok projemize özellikle karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kampanyalar 

yürütüldü. Bunların gerisine baktığımızda hiçbirinin de gerçekte çevre hassasiyeti ile 

ilgisinin olmadığını görüyoruz. Kampanyaları doğrudan veya dolaylı olarak finanse 

eden yapıların derdinin çevre değil, Türkiye'nin gelişmesini ve güçlenmesini 

engellemek olduğunu bildiğimiz için hiçbirini umursamadık. Türkiye'de çevrenin 

korunmasına en büyük yatırımları biz yaptık." 

Buna belediye başkanlığı döneminin de dahil olduğuna değinen Erdoğan, "O sürede 

de İstanbul adeta çöl gibiydi ve orta refüjler dahil, bütün yolların, caddelerin 

kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarını o zaman da biz yaptık ve devlete, hükümete 

geldik, ondan sonra da milyonlarca, milyarlarca yine fidan, ağaç dikimini biz yaptık, 

hala yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. 

"Ülkemizde 4,7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda en kapsamlı düzenlemeleri ve en 

etkili uygulamaları kendilerinin hayata geçirdiğinin bilgisini vererek, şöyle devam etti: 

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizde 4,7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk. 

Bunun için yıllık fidan üretimimizi 75 milyondan, 350 milyona çıkardık. Ülke genelinde 
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yürüttüğümüz ağaçlandırma faaliyetleri sonunda orman varlığımızı 1,9 milyon hektar 

artırarak, 22,7 milyon hektara ulaştırdık." 

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin dünyanın en başarılı ülkelerinden biri 

durumunda olduğunu aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: 

"Gördüğünüz gibi teröristler boş durmuyor, baktılar ki insanları öldürmekle başarılı 

olamıyorlar. Bu defa işte her canlı gibi sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya 

başladılar. Çünkü bir insan gibi ağaçlar da bizim için bir canlıdır, aynı şekilde 

değerlidir. Onun için ecdadımız Fatih ne diyor; 'ormanlarımdan bir ağaç kesenin 

boynun vururum' derken, bu işe verdiği önem sebebiyledir. Bu kadar önemli ama bu 

teröristler benzini dökerek, İskenderun'da, Hatay'ın değişik ilçelerinde, maalesef bu 

ağaçlarımızı, bu ormanlarımızı yaktılar. Ve buralarda ciddi mücadeleler yapıldı ve 

hala da devam ediyor." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erozyonla mücadelede, çalışmalar sayesinde daha önce 

yılda 500 milyon tonu bulan kaybolan toprak miktarını, 154 milyon tona kadar 

düşürdükleri bilgisini veren Erdoğan, "Korunan alanların sayısını 175'den 610'a 

çıkartarak, yıllık ziyaretçi sayısının 5,5 milyondan 52 milyona ulaşmasını sağladık. 

Tarihimizde önemli yeri olan Sakarya, Sarıkamış, Allahuekber dağları gibi yerlerin 

korunmasına özel ehemmiyet verdik. Milli parkların sayısını 13 ilave ile 45'e, tabiat 

parklarının sayısını 233 ilave ile 249'a daha önce olmayan şehir ormanlarının sayısını 

136'ya, bal ormanlarının sayısını 558'e yükselttik." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, millet bahçeleriyle şehirlerde yepyeni hayat alanları oluşturduklarını 

vurguladı. 

Türkiye'nin 81 ilinde, 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma sözü verdiklerini 

anımsatan Erdoğan, bugüne kadar 77 ilde 50 milyon metrekareyi bulan 270 adet 

millet bahçesinin yapımına başladıklarının altını çizdi. 

Bunların 35 tanesini milletin hizmetine sunduklarını, diğerlerinin çalışmalarının 

sürdüğünü belirterek, "Çiftçilerimize 2020'nin 11 ayında 17,1 milyar liralık tarımsal 

destek verdik. Hani diyor ya ana muhalefetin başındaki zat, 'çiftçilerimiz aç susuz, ne 

verildi?' Defaatle bunları söylememize rağmen kulağı var duymuyor, gözü var 

görmüyor, televizyonlarda sürekli anlatıyoruz, anlamıyor. Anlamak da her yiğidin karı 

değil, yiğidin karı." dedi. 

"Bizim buğday üretimimiz kendi tüketimimizin üzerindedir" 

Tarım ürünleri ihracatının 18 milyar doları bulmasının da bu alanda Türkiye'nin geldiği 

yeri gösterdiğini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: 
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"Tabii bazıları ya gıda sektörünün nasıl işlediğini bilmediği ya da sinsilik peşinde 

koştuğu için Türkiye'nin buğday, mısır gibi ürünler ithal ettiğini söyleyerek, kafaları 

bulandırmaya çalışıyor. Halbuki bizim buğday üretimimiz kendi tüketimimizin 

üzerindedir. Peki buna rağmen niye ithalat yapılıyor? Çünkü biz buğdaydan un 

üretiyor, makarna üretiyor, pek çok gıda maddesi üretiyor ve bunları da dışarıya ihraç 

ediyoruz. Yani ihraca yönelik bir ithaldir bu, bunu da ülkemizde işlemek suretiyle 

yapıyoruz. Anlamaz bu işlerden, sadece bol bol iftira atsın, bu. Diğer alanlarda da 

aynısını yapıyoruz. " 

"Üreticiyi de tüketiciyi de mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız" 

Erdoğan, bazı ürünlerde spekülatörlerin stok yaparak fiyatları yükselttiğini 

gördüklerinde ithalat yolunu açtıklarını söyledi. Erdoğan, "Üreticiyi de tüketiciyi de 

mağdur eden bu tür stokçuluk faaliyetlerine elbette göz yumamayız. Salgın 

döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken 

Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez." diye konuştu. 

Bazılarının Türkiye'nin tohumda dışarıya bağımlı olduğunu öne sürdüğüne dikkati 

çeken Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Bizim sadece geçen yılki tohum ihracatımız ne biliyor musunuz? 155 milyon doları 

buluyor. Ya bir sor. Görevlendir adamlarından birilerini gelsinler, sorsunlar 'nedir, ne 

değildir' diye. Ama dert başka. Bakın şimdi bir şey söylüyorum, aziz milletime 

sesleniyorum, geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre 8 

kat artmıştır." 

"Ata Tohumu Projesi" ile ülkenin gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerini koruma 

altına aldıklarını belirten Erdoğan, "Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık. 

Görüldüğü gibi hükümetlerimiz döneminde tarım ve orman alanında ülkemizin üretim 

ve ticaret kapasitesini kat be kat artırdık." ifadelerini kullandı. 

"Çevreci anlayışın nereye geldiğini gösteren adımlardır" 

Erdoğan, evsel atıkların geri kazanımı konusunda yaptıkları çalışmalar sonucunda 

yüzde 35'lik bir seviyeye ulaştıklarını, bu alanda 100 bin kişiye istihdam sağlayacak 

ve yılda 20 milyar lira ekonomik kazanç oluşturacak bir geri dönüşüm sistemi kurmayı 

hedeflediklerini söyledi. 

Düzenli depolama hizmeti verilen nüfus oranının yüzde 87'ye çıkmış durumda 

olduğuna işaret eden Erdoğan, geri dönüşüm tesisleri konusunda henüz yüzde 13 

seviyesinde olunmasına rağmen yıllık 35 milyar lirayı bulan bir ekonomik hacim 

oluştuğunu, adım adım bu oranı da artıracaklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
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"Sıfır Atık Projemiz yaygınlaştıkça özellikle plastik kirliliğinin azaldığını görüyoruz. 

Atık su arıtması için de çok büyük yatırımlar yaptık. Biz geldiğimizde sadece 145 atık 

su arıtma tesisi olan Türkiye, bugün 1148 arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 

87,4'üne hizmet veren bir alt yapıya sahiptir. Bunlar sıradan işler değil. Bütün bunlar 

çevreci anlayışın nereye geldiğini gösteren adımlardır. Daha da ileri gideceğiz. Çünkü 

istiyoruz ki denizlerimiz, ırmaklarımız, derelerimiz yapılan kollektör yatırımlarıyla atık 

su arıtma tesisleriyle pırıl pırıl olsun." 

"Gerçek çevrecilik işte budur" 

Erdoğan, mavi bayraklı plajların sayısını 127'den 486'ya çıkardıklarını vurguladı. 

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında da çok büyük mesafe katettiklerinin altını çizen 

Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: 

"Türkiye geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde etmiştir. Hidroelektrikte Avrupa'da 2'inci, dünyada 9'uncu, 

rüzgarda Avrupa'da 7'inci ve dünyada 12'inci sıradayız. Biz iktidara geldiğimizde 

böyle bir durum var mıydı? İnşallah amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında 

dünyada ilk sıralara yerleşmektir. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da 

öğren. 

Yıllarca bizi çevrecilik üzerinden eleştirenlerin hiçbirinden bu hakikatleri 

duyamazsınız, okuyamazsınız. Çünkü bunlar her şey gibi çevreyi de kendi kısır 

ideolojik hesaplarının bir aracı olarak kullanırlar. Biz bu dünyanın Rabbimizin emaneti 

olduğu inancıyla çevreyi korumak için her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Yeni 

üyelerimiz adına diktiğimiz fidanlar işte bu bakımdan çok ama çok anlamlıdır. AK 

Parti büyüdükçe Türkiye'de daha yeşil daha temiz bir çevreye kavuşacaktır." 

"Gönül sofrasını böyle kuralım" 

Erdoğan, bu süreçte parti kongrelerini de sürdürdüklerini, daha çok büyükşehir 

kongrelerine katıldığını söyledi. Geçen hafta ciddi bir katılımın olduğu Van 7. Olağan 

İl Kongresi'nin yapıldığını anımsatan Erdoğan, Van teşkilatına teşekkür etti. 

Kongreleri mevcut koronavirüs şartları nedeniyle stadyumda yaptıklarına dikkati 

çeken Erdoğan, Van İl Kongresi'nin ertesi günü Samsun İl Kongresi'ni de Samsun'un 

devasa büyük stadyumunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 

Erdoğan, Kahramanmaraş İl Kongresi'ni hava şartları el verirse cumartesi yine 

stadyumda yapacaklarını bildirerek, şunları kaydetti: 
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"Bütün derdimiz teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım. Kanaat önderi 

olan arkadaşlarımızı özellikle tercih ederek, bu il teşkilatlarımızı oluşturalım. Burada 

bir davanın erleriysek, davanın erleri olarak olaya yaklaşalım, bakışımız da böyle 

olsun ve gönül sofrasını böyle kuralım. İnanıyorum ki bu hassasiyet içerisindesiniz. 

Gerek başkan arkadaşlarımızı gerek il yönetiminde görev alacak arkadaşlarımızı bu 

hassasiyet içerisinde hesabi değil, hasbi olarak seçecek ve il teşkilatlarımızı böyle 

oluşturacağız. Tabi yüzde 30 hanım kardeşlerimizden yönetimlere almanız, yüzde 30 

genç arkadaşlarımızdan yönetimlere almanız bunun dışında da ana kademeden 

seçmeniz isabetli olacaktır. Çünkü dinamik, sevilen, sayılan, vaktini bu işe ayıracak 

bu tür kadroları oluşturarak inşallah yolumuza devam edelim." 
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CHP'li Özel'den kur eleştirisi: Petrol, 
dolar üzerinden geliyor 
Özel, "Ekmek pişirilen fırının yakıtı dolara bakıyor. Çünkü petrol dolar 

üzerinden geliyor. Elektrik dolardan etkileniyor. Evlerin doğal gaz 

sayaçları dolara bakıyor. Temel tüketim maddelerini taşıyan tüm araçlar, 

lojistik sektörü, üreten fabrikalar dolara bakıyor. Sadece Albayrak 

bakmıyor." dedi. 

 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi operasyon yapıyor" 

açıklamasının, Muharrem İnce'ye bir gönderme olmadığını söyledi.  

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 

istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifine en temel itirazlarının, esnek çalışma maddesi 

olduğunu ifade etti. 

Kanun teklifinin içinde olumlu maddelerin de olduğuna işaret eden Özel, olumlu 

maddeleri, zehirli maddelerin etrafına "bir şeker kaplama" gibi yapan torba yasa 

zihniyetini bir kez daha teşhir ettiklerini belirtti.  

Özel, karşı çıktıkları maddeleri Anayasa Mahkemesine götüreceklerini, bu 

düzenlemelere geçit vermeyeceklerini söyledi.  
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Partili milletvekillerine, bakanlıkta 

brifing verdiğini, yasamanın, yürütmenin ayağına gitmesinin doğru olmadığını ifade 

eden Özel, bu durumun, kuvvetler ayrılığına aykırı geldiğini savundu. Özel, 

bu toplantı ihtiyacının nereden kaynaklandığını sorarak, "Demek ki, AK Parti Grubu 

da ekonomideki gidişattan endişeliymiş, kendi arasında konuşuyormuş. Berat 

Albayrak, 'milletvekilleri de ekonomiyi eleştiriyor' diyenlere kızıyormuş. 'Çağırın bir de 

ben anlatayım' demiş, gitmişler. İnandılarsa hava hoş. Berat Bey'in anlattığı şahane 

tabloyu, Anadolu'nun illerinde, kahvelerinde, vatandaşa anlatabilecek olan varsa, 

vatandaş 'iyiye gidiyoruz' diyorsa, hodri meydan, buyursunlar. Kim çağırırsa yanında 

giderim." ifadelerini kullandı.  

Albayrak'ın, "ben dolara bakmıyorum" demeye devam ettiğini kaydeden Özel, "Sen 

dolara bakmıyorsun da, vatandaşın ekmeğinin piştiği fırının yakıtı dolara bakıyor. 

Çünkü petrol, dolar üzerinden geliyor. Elektrik, doğrudan dolardan etkileniyor. Evlerin 

doğal gaz sayaçları dolara bakıyor. Vatandaşa, ihtiyacı olan temel tüketim 

maddelerini taşıyan tüm araçlar, lojistik sektörü, üreten fabrikalar, dolara bakıyor. Bir 

tek damat Albayrak bakmıyor." dedi.  

Özel, OECD ülkeleri arasında parası en çok değer kaybeden ülkenin Türkiye 

olduğunu, Endonezya parasının yüzde 4, Türkiye'nin parasının ise yüzde 30 değer 

kaybettiğini savundu.  

"Testi pozitif çıkanların 300 binden az olmadığının bilinmesi gerekir" 

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artışa dikkati çeken Özel, "Dünya 

Sağlık Örgütüne sayı bildiriliyor, Türkiye'ye açıklanmıyor. '300 bin vaka var' deseniz 

yalan söylemiş olmazsınız. 43 bini ateşli, yatan, serum yiyen, bir avuç ilaç içenler... 

Ama testi pozitif çıkanların 300 binden az olmadığının bilinmesi gerekir. Tedbiri 

almayan, yeni normali düzgün tarif etmeyen, yeni normal için 1 Haziran'da bir kamu 

spotu bile yapmayıp, o işi eylüle kadar bekletenlerin, bugünkü tablodan sorumlu 

oldukları son derece açıktır." yorumunu yaptı.  

Özel, Türkiye'de 18 ila 20 milyon grip aşının olması gerektiğini ancak 1,5 milyon grip 

aşısının bulunduğunu ileri sürdü. Özel, Türk Eczacıları Birliğinin, eylülde bir çalışma 

yaparak, Hollanda'da 1,5 milyon doz aşı bulduğunu, Sağlık Bakanlığı dahil 4 kuruluşa 

bu konuyu yazdığını ancak 14 Ekim'e kadar bir cevap alamadıkları için Hollanda'nın, 

aşıları İran'a sattığını savundu.   

"Kastedilen Muharrem İnce değildir" 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve 

çevresi, bürokrasinin bazı unsurlarını da kullanarak operasyon yapıyor." 
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açıklamasına, Muharrem İnce'nin cevabının hatırlatılması üzerine Özel, şunları 

kaydetti: 

"Kastedilen Muharrem İnce değildir. Genel Başkan zaten devamında Muharrem 

Bey'in partiden ayrılmadığını da söylemiştir. Muharrem Bey'in açıklamaları da Genel 

Başkanımızın sözleri de ortadadır. Bir ikili diyalog sırasında sorulan bir soruya verilen 

bir cevap üzerinden bir şey varmış gibi yaratılan bir mesele veya ortaya çıkarılan bir 

üst düzey hassasiyet, doğru değil. CHP'ye de kimseye de faydası olmaz. Kastedilen 

Muharrem İnce değildir. Ancak sarayın bütün kollardan, bütün tedarikçilerine, bütün 

müteahhitlerine, bütün finansörlerine, 'Muhalefeti bölük pörçük gösterebilecek en 

küçük ihtimali değerlendirin. Ne gerekiyorsa yapın.' dendiğini hepimiz biliyoruz. 

Ancak burada Muharrem İnce'ye özel bir gönderme, kendisine yönelik bir itham yok." 
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Ali Ekber YILDIRIM 

06 Kasım 2020 

Mercimekte ekim zamanı ithalat 
vergisi düşürüldü, çiftçi endişeli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mercimek ve ayçiçeğinde 

ithalat kolaylaştırıldı. Mercimekte gümrük vergisi yüzde 19.3’ten yüzde 9’a düşürüldü. 

Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3 gümrük vergisi ve ton başına alınan 100 Euro 

toplu konut fonu 1 Temmuz 2021 tarihine kadar sıfırlandı. 

Her iki üründe de iç piyasada artan fiyatların düşürülmesi, gıda enflasyonunun aşağı 

çekilmesi amacıyla bu kararın alındığı ifade ediliyor. Ancak, özellikle mercimekte 

çiftçinin ekim yaptığı bu günlerde ithalat vergisinin düşürülmesi çiftçiyi endişelendirdi. 

Birçok üretici artan fiyatları da dikkate alarak daha fazla ekim yapmaya çalışırken, 

ithalat vergisinin düşürülmesi kafalarda soru işareti yarattı. Üreticiler, ithalatın devam 

etmesi durumunda 2021 ürününün bundan olumsuz etkileneceğini fiyatların 

düşeceğini ve gelecek sezon mercimekten zarar edeceklerini düşünüyor. 

Hindistan'ın vergi indirimi fiyatları artırdı 

Dünyada yıllık ortalama 6.2 ile 6.4 milyon ton kırmızı mercimek üretimi yapılıyor. 

Bunun da yarısını Kanada gerçekleştiriyor. Bu nedenle dünya kırmızı mercimek 

ticaretini Kanada yönlendiriyor. Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdullah Özdemir, kırmızı mercimek fiyatındaki artışın nedenlerini şöyle 

değerlendirdi: “En büyük alıcı konumundaki Hindistan, geçtiğimiz ağustos ayından 31 

Ekim 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kırmızı mercimek ithalatında gümrük 

vergilerini yüzde 33’ten yüzde 11’e düşürdü. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir 

kararla bu indirimi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzattı. Bu karar mercimek talebini ve 

Hindistan’ın ithalatını artırınca fiyatlar yükselmeye başladı. Kanada mercimeğinin 

kabuklu olarak tonu son iki ayda 400 dolardan, 600-650 dolara kadar çıktı. 

Kazakistan’da ise kabuklu kırmızı mercimeğin fiyatı ton başına 570-580 dolar. 

Türkiye’de Mayıs ayı sonunda kabuklu olarak kırmızı mercimek fiyatı ton başına 4 bin 

250 liraydı, bugün 6 bin 700 lira civarında. Bu fiyat artışından dolayı gümrük 
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vergisinin düşürüldüğünü tahmin ediliyor. Ancak, biraz daha sabredilseydi ve üretici 

ekimi tamamladıktan sonra bu karar alınsa daha iyi olurdu.” 

Mercimek üretimi azalıyor, ithalat artıyor 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin 2017 yılında kırmızı mercimek 

üretimi 400 bin ton iken, 2020’de 321 bin tona geriledi. Üreticiler 321 bin tonun 

iyimser bir rakam olduğunu üretimin 300 bin tonun altında olduğunu iddia ediyor. 

Üretim azalırken ithalat artıyor. Türkiye, 2019 yılında yaklaşık 240 bin ton mercimek 

ithalatı gerçekleştirirken, 2020 yılının sadece ilk 8 aylık döneminde 372 bin ton ithalat 

yaptı. İthalatın yüzde 60’ı Kanada’dan, yüzde 30’u Kazakistan’dan yapılıyor. Türkiye, 

aynı zamanda mercimek ihracatı da yapıyor. Kanada’dan, Kazakistan’dan aldığı 

mercimeği işleyerek bir bölümünü iç piyasada tüketirken bir bölümünü de 

paketleyerek Irak, Sudan, Mısır gibi ülkelere ihraç ediyor. Yıllık ihracat miktarı 

ortalama 250 bin ton. 

Ayçiçeğinde verginin sıfırlanması fiyatı düşürmez, artırır 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 3 gümrük vergisi ve 

ton başına 100 Euro toplu konut fonu kesintisi 1 Temmuz 2021 tarihine kadar 

sıfırlandı. Geçmiş dönemlerde de olduğu gibi, Türkiye, vergi indirimi yaptığında 

ihracatçı ülkeler aynı oranda fiyatı artırıyor. Rusya, Bulgaristan, Ukrayna’daki 

ayçiçeği tohumu satıcıları, Türkiye piyasasını yakından izliyor. Yapılan vergi indirimini 

anında fiyatlarına yansıtıyorlar. Türkiye vazgeçtiği vergiyi bu ülkelerin çiftçisinin 

cebine koymuş oluyor. Ayrıca vergi indirimini önceden haber alarak bağlantı yapanlar 

da bu işten para kazanıyor. Vergi indiriminin Türkiye’deki üreticiye zararı olduğu gibi 

tüketiciye de yararı değil zararı oluyor. Devletin kasasına girecek vergi yurtdışındaki 

üreticilerin cebine giriyor. Bu nedenle çözüm vergi indiriminde değil, üretimi 

artırmaktır. İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Türkiye’nin 

ithalata vereceği kaynağın daha az bir bölümü ile sulama yatırımlarını tamamlayarak 

ayçiçeğinde üretimi, verimi artırarak soruna çözüm bulabileceğini söylüyor. 

 

Fiyat artışı durdurulamıyor 

 

Mercimekte olduğu gibi ayçiçeğinde de dışa bağımlı olan Türkiye, fiyat artışlarını 

durduramıyor. Üretimin yetersiz olması, dışa bağımlılık, dövizdeki artışa bağlı olarak 

ayçiçeği tohumu ve ham yağ fiyatları her geçen gün artıyor. 

 

Tüketici de daha pahalıya yağ tüketmek zorunda kalıyor. Ayrıca hayvan yeminde 

kullanılan ayçiçeği küspe fiyatları da hızla artıyor. Sezon başında tonu 380 dolardan 

ithal edilen ayçiçeği tohumu bugünlerde 560 dolara kadar çıktı. Vergi indirimi 
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yapıldıktan sonra, Türkiye’ye bu ürünü satanların indirim oranı kadar fiyatı artırmaları 

ile ayçiçeği tohumunun ton başına 600 doların üzerine çıkması bekleniyor. Yerli 

üretim ayçiçeği ise, sezon başında tonu 2 bin 800 liradan alınırken daha sonra hızlı 

artışlarla 4 bin lirayı aştı. 

Faturayı tüketici ödüyor 

 

İthalatın ve dışa bağımlılığın faturasını tüketici ödüyor. Artan fiyatlar nedeniyle tüketici 

her geçen gün daha pahalıya mercimek ve ayçiçekyağı almak zorunda kalıyor. 

Marketlerde 5 litrelik pet şişede ayçiçekyağı 55-60 liradan, kutu tenekelerde ise 60-70 

liradan tüketiciye satılıyor. Kırmızı mercimek fiyatı ise 12-13 liradan tüketiciye 

satılıyor. 
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Alaattin AKTAŞ 

06 Kasım 2020 

GLP’den fon kullananlar BDDK’ya 
bildiriliyor mu? 
Eskiden GLP'den fon kullanan bankalar Merkez Bankası'nca anında BDDK'ya 

bildirilir ve bu bankalar, kullanım birkaç güne uzarsa didik didik edilirdi. Şimdi 

bankaları GLP'ye Merkez Bankası zorladığına göre kimin ne söylemeye hakkı 

var ki... 

Yabancıların menkul kıymet satışı artık hız kesecek. Çünkü satılacak kağıt 

kalmıyor. Yabancı yatırımcının elindeki hisse senedi stoku son 11.5 yılın, DİBS 

stoku ise 16 yılın en düşük düzeyine indi. 

Geç likidite penceresinden (GLP) fon kullanma durumunda kalmak, bir banka için hiç 

de iyi bir durum değildir. Buradan fon kullanan banka, “hesabını kitabını iyi 

yapamamış, akşam olduğunda açık vermiş ve hesabını denkleştirememiş” bir banka 

olarak nitelenir. 

Hadi bu bir gün olur, banka dışı etkenler de söz konusudur belki, ama bu durum 

birkaç gün üst üste tekrarlanırsa tüm gözler bu bankaya çevrilir. 

Zaten Merkez Bankası da kullandığı miktar ne olursa olsun geç likidite penceresine 

başvuran bankayı anında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 

bildirir. 

Bankanın hesapları didiklenir, kullanım süreklilik kazanıyor gibi olursa banka yetkilileri 

Ankara’ya çağrılır ve bir anlamda hesap sorulur. Bankanın mali durumunda bir zafiyet 

mi var, anlaşılmaya çalışılır. 

Şimdi önceki önceki paragrafları di’li geçmiş zaman kipiyle okuyun! 

Bir dönem GLP’den para kullanan bankaya iyi gözle bakılmaz ve Merkez Bankası bu 

bankayı BDDK’ya bildirirdi. Süreklilik gösteren kullanım söz konusu olursa banka 

yetkilileri bir anlamda sorguya çekilirdi. 
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Çünkü girişte de dedik ya, GLP’den para kullanmak bir banka için atılabilecek son 

adımdı ve bu durum bir çaresizlik göstergesiydi. 

Ama şimdi öyle mi! 

Merkez Bankası “Anayolu kapattım, tali yoldan gideceksin” diyor. Tali yolun 

bitimindeki Merkez Bankası görevlisi, gelen aracın sürücüsüne “Niye bu yolu 

kullanıyorsun kardeşim” diye çıkışabilir mi? 

Apartman kapısını kilitleyen yönetici, yangın merdiveninden girip çıkmak zorunda 

kalan komşularına “Hırsız mısınız ki yangın merdivenini kullanıyorsunuz, niye normal 

bir şekilde kapıdan girip çıkmıyorsunuz” diyebilir mi? 

Uyarı sinyali yok edildi 

Geç likidite penceresinden fon kullanılması bir uyarı sinyalini anında devreye 

sokuyordu. Şimdi o sinyal yok edildi. Hem de bilerek ve isteyerek... 

Niye böyle bir yola başvurulduğu da belli. 

Sırf politika faizi adını verdiğimiz faizi artırmamış görünmek uğruna o sinyal 

öldürüldü. 

Eminiz “Bir bankanın mali durumunu görmek için yalnızca GLP’den fon kullanıp 

kullanılmadığına bakılmaz ki, başka bir dizi gösterge var” denilecektir. Doğru tabii ki, 

GLP tek ölçü olamaz. Ama bu sinyali yok etmenin bir yararı olmalıydı, değil mi... 

“Bakın faizi artırmadık” övünmesi dışında var mı bir yarar? 

Kaldı ki faiz de değil artmamak, tırmanmış gidiyor. Merkez Bankası bankaları ihaleler 

dışında yalnızca geç likidite penceresinden fonluyor ve ortalama faiz de 4 Kasım 

itibarıyla yüzde 13.99’a geldi. Zaten çıkılabilecek düzey de yüzde 14.75; şunun 

şurasında 0.76 puanlık bir marj kalmış durumda. 

Tamam, peki; faizi diyelim artırmadık, iyi de bunun bir bedeli olmadı mı? Kur 

nerelerde? 

Hala “Faiz artışı, ekonomiyi kur artışından çok daha derinden etkiliyor” diyorsak, 

söylenecek bir şey yok. 

Bu teori çok uzun vadede doğru olabilir ama kısa vadede herhalde kurun yaratacağı 

tahribatın çok daha fazla olacağı ortada. 
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YABANCININ SATACAĞI MENKUL KIYMET NEREDEYSE KALMADI 

 

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı veriler yabancı yatırımcının döviz kurunun yüksek 

olmasına aldırmaksızın çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. 

 

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 116.6 milyon dolarlık hisse senedi ve 69.3 milyon 

dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. 

 

Yılın ilk on ayındaki satış da hisse senedinde 5 milyar 827 milyon doları, devlet iç 

borçlanma senedinde 7 milyar 612 milyon doları buldu. 

 

Stok, dip seviyelerde 

 

Neyse ki yabancı çıkışı giderek hız kesecek; çünkü satılacak menkul kıymet 

neredeyse kalmadı, özellikle DİBS’te. 

 

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 30 Ekim itibarıyla 19 milyar 256 

milyon dolarlık hisse senedine sahip. 30 Ekim’deki 19.3 milyar dolarlık bakiyenin ne 

kadar düşük olduğunu anlamak için daha önceki en düşük tutarı hatırlatalım. 

Yabancılar 20 Mart 2009’da, yani tam 11.5 yıl önce 17.9 milyar dolarlık hisse 

senedine sahipti. İşte 30 Ekim’de bu 11.5 yılın en düşük düzeyine inildi. 

 

Yabancıların sahip olduğu devlet iç borçlanma senetlerinin tutarı ise 30 Ekim’de 5 

milyar 158 milyon dolar düzeyine geriledi. Merkez Bankası yurtdışı yerleşiklerin hisse 

senedi ve DİBS portföylerine ilişkin verileri 7 Ocak 2005’ten bu yana açıklıyor. 30 

Ekim’deki 5.2 milyar dolarlık DİBS stoku, şimdiye kadar inilmiş en düşük düzeye 

işaret ediyor. Yani yabancılar elindeki DİBS stoku yaklaşık 16 yılın en düşük 

düzeyinde bulunuyor. 
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Ferit Barış PARLAK 

06 Kasım 2020 

Çözülebileceğe değil “çözülmesi 
gereken sorun”a odaklanmak... 
Teori/pratik eksiği bulunan “profesyonel yönetici” hastalığıdır: 

Çalışanların ortak paydada buluşup çözebileceği “küçük bir sorunu”, 

köpürtüp/büyütmek... 

Herkesi o soruna odaklandırıp, büyük sorunu/sorunları unutturmak... 

★ ★ ★ 

Ve/veya... 

Kronikleşmiş, çözümü zor, riskli (ama şirketin/ülkenin önünü açacak) sorunlardan 

uzak durup; çevreyi, yaratılmış sorunun sayesinde çözüldüğüne inandırmayı “tek işi” 

yapmak... 

★ ★ ★ 

Ve/veya... 

Ekonomisinin/siyasetinin volatilitesi (oynaklığı) yüksek şirketlerde/sektörlerde/ 

ülkelerde... 

“Şu projeyi yapacağım.” deyip... 

Proje orta/uzun vadede gerçekleşmeyince, “Şu/şunlar engelledi” ve/veya “O projenin 

olumsuz getirisini gördüm ve engelledim!” gibi bahanelere başvurmak... 

★ ★ ★ 

Ve/veya... 
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Yeni projeler üretememek... 

Başka biri ve/veya birimin ve/ veya kurumun sürdürdüğü, göze çarpan/başarılı işleri 

(kendi çalışmalarıyla karşılaştırılabileceği endişesiyle) engellemeye/paylaşmaya 

çalışmak... 

★ ★ ★ 

Örnek mi? 

İzmir Depremi... 

Kurtarılan canlarımıza odaklandık... 

Sonuçta çok basit karar/ uygulamalarla (JAPONYA GİBİ...) “kaybettiğimiz 

canlarımızı” da “milli serveti” de “bozulan psikolojileri” de “kaybedilen 

zamanı/verimliliği” de kurtarabilirdik... 

★ ★ ★ 

O küçük uygulamalardan biri: 

Prof. Dr. Naci Görür’ün, “her bina için kimlik kartı” önerisi... 

VELHASIL 

 

Bina Kimlik Kartı’na... 

 

Kim tarafından yapıldığı, teknik şartları, kullanılan malzeme, binayı denetleyenler, 

onay ve ruhsat verenler yazılır... 

 

Binaya asılır... 

 

Ülkeyi/toplumu/ vicdanları değil, cebini düşünen "bazı" sorumluların, "Afişe 

olacağım!" korkusuyla, ehlileşmesi sağlanır... 
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Abdulkadir Selvi 

Siyaset ve sosyal medya üzerine 
ilginç bir anket 

6 Kasım 2020 

Amerikan seçimlerinde anket firmaları tam bir fiyasko yaşadı ama 

ben bizim anket firmalarının daha iyi olduğuna inanıyorum. O 

nedenle sizi siyaset ve sosyal medyayla ilgili bir araştırmanın 

labirentleri arasında dolaştırmak istiyorum. 

Dr. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma’nın 26-30 Ekim tarihleri 

arasında 2 bin 147 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla yaptığı ankette siyasete ilişkin 

önemli sonuçlar var. Partilerin oy oranından en beğenilen siyasetçiye kadar her şey 

var. Ama bu kez alışkanlığımı değiştirip sizinle sosyal medyayla ilgili verileri de 

paylaşmak istiyorum. Siyasetten istesem de kopamıyorum. Bu yüzden başlıklardan 

biri sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine olacak. 

MUHALEFETE GÜVEN 

Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 33.3’e ulaşıyor. Ama asıl 

önemli olan muhalefet çözer diyenlerin tamamını topladığınızda yüzde 32.1 ediyor. 

CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, SP ve Gelecek Partisi de dahil toplamı AK Parti’ye 

ulaşmıyor. 18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma 

güven vermeliydi. 

İşte oranlar 

AK Parti.................. 33.3 

CHP........................ 16.6 

HDP....................... 8.0 

İYİ Parti................... 5.3 

MHP     4.7 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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İMAMOĞLU MU, YAVAŞ MI? 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en önemli sorun muhalefetin Erdoğan’ın karşısına 

çıkaracağı aday olacak. 

Yerel seçimlerin ardından bu isim tartışmasız Ekrem İmamoğlu görünüyordu. Ama 

ilerleyen süreçte İmamoğlu’nda bir gerileme, Mansur Yavaş’ta ise bir ilerleme 

yaşandı. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 

36.4’ü Erdoğan demiş. Yüzde 8.6’yla ikinci sırada ise Mansur Yavaş geliyor. Ekrem 

İmamoğlu 8.3’le üçüncü sıraya gerilemiş. 

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 

Ankette muhalefetin cumhurbaşkanı adayları da sorulmuş. Yani adrese teslim bir 

araştırma. 

Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu en son sırayı paylaşıyorlar. Gül diyenler 6.6 

iken Kılıçdaroğlu diyenler 5.9’da kalıyor. CHP’liler de Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı 

adayı olsun demiyor. Abdullah Gül’e karşı olan tepki ise devam ediyor. 

Mansur Yavaş 17.1’le ilk sırada gelirken Ekrem İmamoğlu 16.3’le onu takip ediyor. 

Üçüncü sırada 7’yle Muharrem İnce, dördüncü sırada ise 6.7’yle Meral 

Akşener geliyor. Mansur Yavaş CHP’den sonra en fazla oyu İYİ Parti ve MHP’den 

alırken Ekrem İmamoğlu’na CHP’lilerin desteği daha yüksek çıkıyor. 

Sıra geldi sosyal medyaya. 

TWITTER MI, FACEBOOK MU, YOKSA INSTAGRAM MI? 

Sosyal medyada hangisi ilk sırada? 

Haber alma amaçlı olarak hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz sorusuna 

verilen yanıt benim için şaşırtıcı oldu. Trump’ın görevden aldığı bakanları Twitter’dan 

duyurduğu, siyasilerin milyonlarca takipçiye ulaştığı Twitter’ın ezici bir çoğunlukla ilk 

sırada geleceğini tahmin ediyordum. Yanılmışım. Ertuğrul Özkök başta olmak üzere 

sıkı sosyal medya takipçilerine buradan duyuruyorum. Artık sosyal medyanın da 

dinozorları oluşmaya başlamış. Vereceğim takipçi listesine göre yerinizi belirleyin. Ha 

baştan söyleyeyim. Ben bir sosyal medya dinozoruyum. Çünkü ilk sırada gelen 

Facebook’ta hesabım yok, üçüncü sırada gelen Twitter’ı ise çok az kullanıyorum. 

İŞTE ORANLAR: 
1- Facebook ...... yüzde 28.8 

2- Instagram....... yüzde 27.0 

3- Twitter.......... yüzde25.7 

4- YouTube........ yüzde 6.4 

Araştırmayı yapan Optimar’a bir eleştirim olacak. Tiktok yok. Oysa hızla yayılıyor. 
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KADINLAR NEYİ TERCİH EDİYOR? 

Kadınlara ayrı bir başlık açtım çünkü Instagram’ı en çok kadınlar kullanıyor. Yüzde 

30.4 kadın kullanıcıya karşın erkekler yüzde 23.8 oranında giriyor. Daha eğlenceli 

olduğu için mi, daha zengin paylaşımlar yaptıkları için mi Instagram’ı takip ediyor 

bilemiyorum. Bu soruya yanıtı elbette ki kadınlar verecek ama yüzde 38.5’le en çok 

18-24 yaş arası kullanıyor. Demek ki gençlerin tercihi Instagram. Onu 25-34 yaş arası 

takip ediyor. Yaş ilerledikçe takipçi oranı başka platformlara kayıyor. Instagram’ı 

eğitimli kesimler takip ediyor. Üniversite mezunu olanlar ilk sırada geliyor. 

FACEBOOK’TA KİM ÖNDE 

Haber almaçlı olarak en çok takip edildiği belirtilen sosyal medya platformu  

Facebook’ta ise erkekler yüzde 31.2’le ilk sırada yer alıyor. Ama kadınlarla aralarında 

çok büyük fark yok. Kadınların Facebook’u takip etme oranı yüzde 26.3 çıkıyor. 

İlginç olanı Facebook takipçilerinin yaş ortalaması. 45-54 arası yaş kuşağı 

Facebook’u takip ediyor. 

İkinci sırada da 55 yaş ve üstü geliyor. Kendimi genç hissettiğim için Facebook’u 

takip etmiyor olabilir miyim acaba? 

Instagram’ın tam tersine ilkokul ve altı eğitimlilerde Facebook ilk sırada geliyor. 

TWITTER’DA İLGİNÇ OLAN 

Twitter’ı erkekler takip ediyor ama kadınlarla aralarında büyük bir fark yok. Erkekler 

yüzde 28.1 ederken kadınlarda bu oran 23.1’e ulaşıyor. Buradan ilan ediyorum. 

Twitter genç kullanıcıların tercih ettiği bir platform. 18-24 yaş arası yüzde 37.5’le ilk 

sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26.8’le 55 yaş ve üstü geliyor. Bu işin bir ortası 

yok. Ya çok gençler ya yaşlılar. Yani ya Trump ya da Aleyna Tilki. 

YOUTUBE’UN PROFİLİ 

Tam anlamıyla her şeyin ortalamasına sahip bir profili var YouTube’un. Kadınlarla 

erkekler eşit oranda her yaş grubu eşit seviyede, her eğitim durumuna göre de eşit 

bir oranda takip ediliyor YouTube. 

PARTİLERİN SOSYAL MEDYA TERCİHİ 

AK Partililer birinci sırada Facebook diyor. İkinci sıradaki tercihleri ise Twitter’dan 

yana. CHP’lilerde ise ilk sırada Twitter geliyor. Instagram ikinci sırada. MHP’lilerin 

önceliği Facebook. İkinci sırada ise Instagram’ı takip ediyorlar. İYİ partililer öncelik 

Facebook diyor. Twitter ikinci sırada geliyor. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla 

Twitter’cı... İkinci sırada Instagram geliyor. 

Sosyal medya tercihi söyle, sana partini söyleyeyim durumu yavaş yavaş oluşmaya 

başlamış. 
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Recep BIYIK 

06 Kasım 2020 

Onbeş soruda vergi borçlarının 
yapılandırılması 
16 Ekim 2020 tarihinde TBMM gündemine giren, 23 Ekim 2020 tarihinde ise Plan ve 

Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin on maddesi bu 

makalenin yazıldığı dün sabah itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul 

edilmişti. Makaleyi okuduğunuz an itibariyle teklif yasalaşmış kanun ismini almış 

olabilir. Teklifin ilk dört maddesi bu makalede üzerinde duracağım kamu alacaklarının 

yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Bu maddeler TBMM Genel Kurulu’nda 

kabul edilen maddeler olduğu için değişmesi çok da olası değil. Bu makalede teklifin 

vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerini kısa soru ve cevaplarla 

özetlemeye çalıştım. 

1. GENEL OLARAK YAPILANDIRMADA NE YENİ NE DEĞİL? 

Vergi borçlarının yapılandırılması uygulaması yeni değil. Defalarca yapıldı. 

Yapılandırma uygulamalarının kapsamı geçmişte, bazen daha kapsamlı 

düzenlemelerin yer aldığı “vergi barışı” olarak kamuoyunda ifade edilen bir paketin 

içinde oldu, zaman zaman da sadece kesinleşmiş kamu alacakları yapılandırıldı. Bu 

defa yapılmakta olan yapılandırma sadece kesinleşmiş kamu alacaklarıyla sınırlı 

yapılıyor. İhtilaflı vergi borçları ve inceleme aşamasındaki muhtemel borçlar 

kapsamda değil. Konuyla doğrudan ilgili değil ama kanun teklifinde, matrah artırımı, 

kasa ve stok affı, ortaklara borçların tasfiyesi gibi düzenlemeler de yok. Bütün bu 

düzenlemeler çoğunlukla birlikte yapılmasına alıştığımız için belirtmeden 

geçemedim.Özetlediğim şekliyle, yeni yapılandırmanın, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanun uygulamasına benzediği 

söylenebilir. 

2. YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN VERGİLER HANGİLERİ? 

Yapılandırma kapsamına; 
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■ Vergi idaresinin alacaklı olduğu bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve 

gecikme zamları, 

■ Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, 

idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

■ Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi 

gibi bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

giriyor. Teklifte saydığım vergiler ve vergilere bağlı ceza ve faizler yanında, Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na (SGK), belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara, TOBB, TESK, 

Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birlikleri gibi meslek örgütlerine, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve mazbut vakıflara, kalkınma ajanslarına, Türk Standartları Enstitüsü’ne, 

Kredi Yurtlar Kurumu’na, il özel idarelerinin, belediyelerin ve belediyelerin sahip 

olduğu şirketlerin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlere olan bazı borçlar 

da yapılandırılıyor. Ancak vergi dışı bu borçların yapılandırılması bu makalenin 

konusu dışında. 

3. HANGİ DÖNEMLERE AİT VERGİLERYAPILANDIRMA KAPSAMINDA? 

Yapılandırma kapsamına; 

■ 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi 

cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 

■ 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve 

bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 

■ 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 

olmayan vergi cezaları, 

■ 31 Ağustos 2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük 

idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve 

gecikme zammı alacakları, 

giriyor. 

Buna göre, düzenlemenin Kasım ayında yürürlüğe girmesi durumunda; 

■ Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisinde 2019 ve önceki yıllara ilişkin 

vergilendirme dönemleri kapsama giriyor. 
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■ Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi aylık beyannameli mükellefiyetlerde, 

Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama giriyor, 

Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmiyor. 

■ 2020 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi, yıllık 

harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler kapsama giriyor. 

4. MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN VERGİLER 

YAPILANDIRILABİLİR Mİ? 

Hayır. Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi 

itibarıyla COVID-19 salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamında 

beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son 

günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler 

hakkında yapılandırma yapılamayacağı özel olarak düzenleniyor. 

5. DAHA ÖNCEKİ YAPILANDIRMALARDAN KALAN BORÇLAR YENİDEN 

YAPILANDIRILABİLİR Mİ? 

Daha önceki yapılandırmalardan 2018 yılında 7143 sayılı Kanun’la yapılan 

yapılandırmanın taksitlerinin ödemesine devam ediliyor. Bu kanun kapsamında 

borçları yapılandırılanlardan isteyenler, kalan taksitler için yeni kanun kapsamına 

girebilirler. Yapılanma kanunları kapsamında borçlarını yapılandıranlardan koşulları 

ihlal ederek haklarını kaybedenler de ödemedikleri tutarlar için bu Kanun kapsamında 

borçlarını yapılandırabilirler. Buna bir engel yok. 

 

6. YARGI KARARIYLA KESİNLEŞEN ANCAK ÖDEMEYE İLİŞKİN TEBLİGATIN 

YAPILMADIĞI BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİRMİ? 

Evet. Kapsama giren dönemlere ilişkin olup kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı 

kararıyla kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı 

alacaklar için, belirlenen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu 

alacakların yapılandırılması mümkün. Önerilen düzenlemeye göre bu alacaklar için 

tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul 

edilecek. 

7. YAPILANDIRMADA ÖDENECEK VE SİLİNECEK BORÇLAR NELER? 

Kapsama giren vergi borçları için yapılandırmadan yararlanılması durumunda 

ödenecek ve silinecek tutarlar yukarıdaki kutuda yer alıyor. 

8. Yİ-ÜFE ESAS ALINARAK BELİRLENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAK? 
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Yapılandırma kapsamına giren vergi borçları için hesaplanması gereken gecikme 

faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutar ödenecek. 

9. Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI OLARAK HANGİ ORANLAR ESAS 

ALINACAK? 

Yapılandırmada esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları özel olarak tanımlanmış 

durumda. Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak TÜİK tarafından her ay için belirlenen; 

■ 31.12.2004 tarihine kadar TEFE aylık değişim oranları, 

■ 1.1.2005 tarihinden itibaren ÜFE aylık değişim oranları, 

■ 1.1.2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, 

■ 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0.35 oranı, 

kullanılacak. 

10. YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI NEDİR? 

Yukarıda yaptığım özetten de anlaşılacağı gibi, yeniden yapılandırmanın dikkate 

değer en önemli avantajı, vergi aslına bağlı cezaların tamamen, vergi aslına bağlı 

olmayan cezaların da yarısının silinmesi yanında, daha yüksek oranlı gecikme faizi 

veya gecikme zammı yerine, daha düşük ÜFE aylık değişim oranına göre bir faiz 

ödenmesidir. 

Kabaca bir fikir vermesi için, 1 Ocak 2017 tarihinden 30 Kasım 2020 tarihine kadar bir 

faiz hesaplaması yapacak olursak, ödenmesi gereken toplam faiz veya zammın 

yaklaşık yüzde 80’inin silindiği söylenebilir. Önemli bir avantaj. 

11. YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN PROSEDÜRÜ NEDİR? 

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması için 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili 

idareye (vergi dairesi, gümrük idaresi veya belediye), yazılı olarak başvurulması 

gerekiyor. 

Geçmiş yapılandırma düzenlemelerinde ilgili alacaklı idareler yapılandırma 

başvurularında kullanılmak üzere başvuru dilekçe örnekleri hazırlayarak borçluların 

kullanıma sundu. Bu defa da benzer şekilde, düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe 

girmesi sonrasında, kullanılacak başvuru dilekçelerinin ilgili idareler tarafından 

yayınlanması beklenebilir. Başvurular bu dilekçeler doldurularak yapılır. 
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12. YAPILANDIRILAN BORÇ NE ZAMAN ÖDENECEK? 

Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi 

konusunda borçluların tercih yapmaları mümkün. Borcun bir defada ödenmesinin 

tercih edilmesi durumunda, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının 31 Ocak 2021 

tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 

Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara, ilk taksiti Ocak 2021’den 

başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 aya kadar 

vade tanınıyor. 

Öngörülen ödeme koşullarına göre; 

- Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmıyor, 

Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda, taksitler tercih edilen ödeme süresine 

göre belli bir katsayıyla artırılacak (6 taksit için 1.045, dokuz taksit için 1.083, 12 

taksit için 1.105 ve 18 taksit için 1.15), artırılmış tutarlar taksit sayısına bölünerek 

borç tutarı eşit taksitler halinde ödenecek. 

13. PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI VAR MI? 

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde veya ilk iki taksit ödeme süresi 

içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımı tarihinden ödeme 

tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak. 

Ayrıca, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarı üzerinden; ilk taksit ödeme süresinde ödeyenlere yüzde 90, ilk iki 

taksit ödeme süresinde ödeyenlere ise yüzde 50 indirim yapılacak. 

14. TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR? 

Öncelikle ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şart. Aksi halde yapılandırma 

bozuluyor. 

İlk iki taksitin zamanında ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında iki veya daha az 

taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma bozulmuyor. Ancak bu 

durumda, ödenmeyen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, 

gecikilen süre için gecikme zammı oranında geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi 

gerekiyor. 
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Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde Kanun’dan 

yararlanma hakkı tamamen kaybediliyor. 

15. VARSA DEVAM EDEN DAVALAR NE OLACAK? 

Birinci sorunun cevabında da belirttiğim gibi yapılandırmanın kapsamına, kanunun 

yayımı tarihi itibariyle kesinleşmiş olan vergi borçları giriyor. İhtilaflı borçlar kapsamda 

değil. Ancak, kesinleşmiş vergi borcuyla ilgili olarak takip ve tahsil işlemlerinden veya 

başka nedenlerden kaynaklanan davalar olabilir. 

Borçlarını yapılandırılabilmesi için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi 

ve kanun yollarına başvurulmaması koşulları aranıyor. Bu koşul gereği, 

yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların, başvuru süresi 

içinde, ilgili tahsil dairesine davadan vazgeçme dilekçesi vermesi gerekiyor. 

ÖDENECEK TUTARLAR 

 

• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı 

• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si 

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si 

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak 

belirlenecek tutar 

 

SİLİNECEK TUTARLAR 

 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si 

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı 
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Tsunamiyi kim yarattı? 
Esfender KORKMAZ 

 
06 Kasım 2020 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetimi de değişti.  Hazine ve 

Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak yeniden yapılandırıldı. 

Bunlara bir de Merkez Bankası'nı katmak gerekir. Ekonomi yönetiminin temel 

altyapısını oluşturan Planlama Teşkilatı çoktan kaldırıldı. 

Piyasalarda tsunami yaşanıyor. Yerli ve yabancı sermaye, üretici ve tüketici 

panik yaşıyor. Normalde ekonomi yönetiminin, karar alarak, çıkış programı yaparak, 

hem tsunamiyi hem de paniği önlemesi gerekiyor. Oysaki, Bakan ve Merkez Bankası 

başkanı, doğrudan ve dolaylı savunma yaparak kura bakmadıklarını söylediler. 

Bakanın açıklaması kamu oyununun moralini bozdu. MB daha ileri giderek eksi reel 

faizde israr etti. Oysaki, MB TL'yi koruması gerekir. Bu nedenle kur sorunu başta 

MB'nı ilgilendiriyor. Çünkü yasaya göre MB'nın görevi TL'yi korumaktır. Kur artıuşı 

TL'nin değer kaybına ve enflasyona neden oluyor. Yani MB yasa ile kendisine verilen 

görevini yapamıyor. Sonuçta MB'na olan güven kaybı da bu süreci tetikliyor.  

Aslında MB, kur istikrarı için elindeki imkanları daralttı. En etkili araç döviz rezervlerini 

tüketti. Şimdi Ekonomi yönetimi ve MB rezerv olmadığı için pes ettik demek yerine, 

kuru gözetmediklerini söylüyorlar.  

Rezerv dışında, kuru frenleyecek faiz oranları ile TL'nin sıkılaştırılması kalmıştı. 

Ancak MB nedenleri muğlak bir karar verdi ve gösterge faizini artırmadı. MB eğer 

yüzde 10,25 olan gösterge faizini, ülke riski olan beş puanı da üstüne koyarak 

artırsaydı, Türkiye bu tsunamiye girmezdi. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Bu durumda sorulması gereken soru, ekonomiyi kim yönetiyor? Serbest piyasa 

ekonomisi, elbette başıbozukluk demek değildir. Devletin de doğrudan piyasaya 

girerek veya dolaylı müdahale ederek rekabet şartlarının önünü açması gerekir. 

Demek ki, bu tsunamiyi; ekonomide kararları kim veya kimler veriyorsa onların 

yanlış ve pasif tutumları yarattı. 

Bu günü kaybettik, yarını kurtaralım.  

Yarını kurtarmanın ilk şartı, kur politikasını değiştirmektir. İki model öngörülebilir. 

Birincisi Çin'in yaptığı; ayarlanabilir sabit döviz kuru sistemini uygulamaktadır. Bu 

sistem Çin'e yabancı yatırım sermayesi girişini engellemedi. 

İkincisi Yönetimli dalgalanma sistemidir. Aslında 2001 krizinden sonra benim 

önerdiğim ''yönetimli dalgalanma sistemi'' idi. (Managed Float) Özel bir döviz kuru 

hedefinin olmadığı bu sistemde, resmi otoriteler piyasaya kurlardaki dalgalanmaların 

büyüklüğünü azaltıcı çeşitli müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu sistemde, döviz 

kurları prensip olarak piyasa mekanizması tarafından belirlemekle, yani arz ve talep 

şartlarına bırakılmakta, ancak resmi otoriteler döviz kurlarında aşırı kabul edilen 

dalgalanmaları önlemek için zaman zaman döviz piyasasına girmektedirler. Kurlar 

sürekli resmi otoritelerin denetimi/gözetimi altında bulunmaktadır. Bu nedenle de, bu 

sisteme "yönetimli dalgalanma" denilmektedir. Yönetimli dalgalanma sisteminde 

yapılan müdahaleler, önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmaktadır. Ayrıca bu 

müdahaleler, ülke ekonomisinin hareket alanını genişletmektedir. Merkez 

Bankası'nın müdahalesine karşın, kurların piyasa güçlerini yansıtması sistemin temel 

ilkesidir. Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülkedeki uygulamalar, yönetimli 

dalgalanma sistemine uymaktadır.   

Bu sistemi desteklemek için Merkez Bankası'nın yeterli rezervi olmalıdır. Bugün ise, 

MB bu rezerve sahip değildir. Bu nedenle geriye ayarlanabilir sabit döviz kuru 

sistemi kalıyor. 
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İbrahim Kahveci 

Ekonomide büyüme mucizesi 

Bu hafta fakirliğimizin resmi verileri hakkında yazılar yazıyorum. Dolar bazında kişi 

başına gelire baktığımızda YEP 2020 yılı gelirini (şu anki kur sabit kalsa bile) 8.185 

dolar olarak öngörüyor. IMF ise bu tahmini iyimse bulmuş ve Türkiye’de 2020 yılı kişi 

başına geliri 7.720 dolar olarak açıklamıştır.  

Biz Yep-Yeni Ekonomi Program’ını (YEP) esas alalım.   

Buna göre 2020 yılı kişi başına gelir 2004 yılının gerisine düşüyor. Mutlak olarak değil 

ama bugünkü değer olarak bu gerileme yaşanıyor.   

Şöyle izah edelim: 2004 yılı KBG 6.021$ ediyor ama bu değerin ABD 

enflasyonundan arındırılmış bugünkü karşılığı 8.296$ etmektedir. Bu değer ise 

8.185$ olarak öngörülen 2020 yılından daha fazladır.  

Gerçekten 2004 yılından fakir miyiz? Elbette hayır. Yurtdışı açısından evet fakiriz 

ama yurtiçi açısından öyle değil.   

TL bazında sabit fiyatlarla baktığımızda durumu görüyoruz. 2004 yılında kişi başına 

12.671 TL olan gelirimiz 2019 yılında 21.461 TL’ye çoktan çıkmış bile.   

Burada sorun siyasetin sürekli dolar bazında “Türkiye’yi 3 kat büyüttük” gerçek 

olmayan söyleminden geliyor. Türkiye 2002-2019 arasında reel fiyatlarla %140 

büyümüş görülmektedir. Aynı dönemde de kişi başına gelir %92,03 artmıştır.   

Dolar bazında 2004’ten fakiriz ama TL bazında çok daha zenginiz. Buradaki TL 

elbette enflasyondan arındırılmış reel TL’dir.   

*** 

İyi ama bu söylemin arkasındaki veriler de ne kadar gerçektir? İşte asıl soru burada 

yatıyor.   

Gelin bugün bu sanal zenginliğe eğilelim.   
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2016 yılında GYSH revize ediliyor. Resmi kayıtlara dayalı yeni bir hesap sistemine 

geçildiği açıklanıyor. Bu elbette daha doğru bir yöntemdir.   

Ama o da ne?   

GSYH revizyonu ile 2015 yılında eski seri ile yeni seri arasında %19,8 fark oluşurken 

2014 yılında bu fark %16,9’a düşüyor. 2013 yılında fark %15,5 ve 2012 yılında %10,8 

oluyor. Eski yıllara gittikçe düşen revizyon farkı, Ak Parti öncesinde yüzde 

2,5’lere geriliyor.   

Nasıl oluyor da revizyon tam da AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın bile “Patinaj yapıyoruz” dediği dönemleri kâğıt üzerinde uçuruyor?   

Olayı şimdi tersten izah edelim.   

2015 revizyon oranını serinin başladığı 1998 yılına uygularsak toplam GSYH 332,6 

milyar dolar ediyor. O dönem 62,5 milyon nüfusa böldüğümüzde de kişi başına dolar 

geliri 5.325 $ seviyesine ulaşıyor.   

Şimdi sıkı durun: 1998 yılındaki 5.325 doların 2020 karşılığı ne ediyor? Hemen 

söyleyelim: Tam 8.500 $. Yani revizyon doğru gitseydi dolar bazında 1998 

yılından bile fakir duruma geliyorduk.    

Allahtan kalem kâğıt var ve sanal zenginlik yaratabiliyoruz. Ve meydanlarda da 

Millete bunu satabiliyoruz.   

*** 

Şimdi gelelim şu TL bazında büyüme hikayemize;  

2016 yılı ilk 6 ayında tüketilen elektrik 133.292.804 MWH.   

2020 yılı ilk 6 ayında tüketilen elektrik 135.425.585 MWH  

4 yıl içinde elektrik tüketimi sadece yüzde 1,6 artmış.   

Elektrik tüketiminde 3 büyük kesim var: Meskenler, hizmet sektörü ve sanayi. 

Meskenler ve hizmet sektöründe ekonomiden bağımsız bir tüketim artışı vardır. O 

zaman nasıl oluyor da 4 yılda elektrik tüketimi sadece yüzde 1,6 artabiliyor?   

2016 yılı ilk 6 ayında ülkemizde çalışan sayısı 27 milyon 147 kişidir.   

2020 yılı ilk 6 ayında ülkemizde çalışan sayısı 26 milyon 359 bin kişidir.   
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Çalışan sayısının 788 bin, ya da yüzde 2,9 azaldığı bir yerde ekonomik büyümeden 

bahsedilebilir mi? Elektrik tüketiminin de mesken ve hizmet sektörü dışında azaldığı 

bir yerde büyümeden bahsedilebilir mi?   

Evet, TÜİK verilerine göre 2020 yılı ilk 6 ayında sabit TL fiyatlara göre 2016 yılı ilk 6 

ayına göre tam 6,5 büyüme olmuş.   

Çalışmıyoruz, elektrik tüketmiyoruz ama ekonomik büyüme sağlayabiliyoruz.   

Gerçekten MUCİZE bir iş.   

Kâğıt kalem ile mucizeler yaratıyor ve sonra da o mucizeleri yönetici siyasilerimizin 

konuşmalarına malzeme edebiliyoruz.   

İyi ama kendimize şunu soralım: Gerçekten ekonomik durumumuz ve gelecek 

umudumuz eskiye göre daha mı iyi?   

Tabii burada bir noktayı daha ekleyelim: Büyüme dediğimiz dönemde de 

kullandığımız devasa yabancı sermayeyi hesaba katmalıyız. İşte o zaman gerçekler 

ortaya çıkıyor.   

Aslında biz sanal bir kumar oynamış ve oyunu kaybetmiş bir Milletiz. Şimdi de 

o kumar borcu ödemesini Millete “Yerli ve Milli” söylemler ile satıyoruz.   

Hepimize kolay gelsin.    
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06 Kasım 2020, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Bu haliyle dünyayı anlamak için tek 
yol Neşat Ertaş dinlemektir 
 

Önce Amerika'daki seçimlerin sonuçlarını anlamak için haber sitelerini dolaştım... 

Sonra İslamofobik saplantısı ile Fransa'nın güvenilirliğini yerin dibine batıran 

Macron'un son kararlarını anlamaya çalıştım... Arkasından bizde demokratik rekabeti 

her şeyi karalamak şeklinde yorumlayan ana muhalefetin çaresizliğine göz attım. Ve 

en sonunda çareyi Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya"sını dinlemekte buldum... 

 

Yalan dünya 

"Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, / Ben de gülemedim yalan dünyada / 

Sen beni gönlümce mutlu mu sandın / Ömrümü boş yere çalan dünyada. 

Ah yalan dünyada, yalan dünyada / Yalandan yüzüme gülen dünyada. 

Sen ağladın canım ben ise yandım / Dünyayı gönlümce olacak sandım / Boş 

yere aldandım, boş yere kandım / İrengi gözümde solan dünyada." 

 

Ne biçim bir dünya 

Yaşam gerçekten bu türküdeki gibi değil midir? Kendimize demokrasi konusunda, 

laiklik konusunda örnek aldığımız ve zaman zaman "Biz onlar gibi olamayız" diye 

yakındığımız ülkelerin haline bakınca siz de "Ah yalan dünya" demiyor musunuz? 

 

Amerika ve Fransa 

Amerika'daki başkan seçimi sonrasındaki oy sayımı, Şarlo'ya taş çıkartacak bir 

komediye dönüşmedi mi? Trump'ın oyları neredeyse Biden'ın oylarının iki katıyken bir 

anda Trump'ın oyları donuyor ve Biden'ın oyları iki katına çıkıyor... Ne yapsın bahtsız 

Trump? O da Beyaz Saray'a çıkan yolları döşeyecek olan Wisconsin, Michigan, 

Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde hukuki yollara başvuruyor... Ya Macron'un 

laikliğine ne demeli? Adamın bütün derdi inanç özgürlüğü değil Türkiye... İyisi mi 

yeniden Neşet Ertaş'a dönelim... 

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/neset-ertas
https://www.sabah.com.tr/haberleri/beyaz-saray
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Ah yalan dünya 

"Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı / Garip bülbül gibi feryadım kaldı / 

Alamadım eyvah muradım kaldı / Ben gidip ellere kalan dünyada. 

Ah yalan dünyada yalan dünyada / Yalandan yüzüme gülen dünyada." 
 


