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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
 

–– Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliği 

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210111-3.htm
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OGM, kuraklıkla 'Bitki Destek Üniteleri' 

uygulamasıyla mücadele edecek 
Kurak ve yarı kurak alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yürüten Orman 

Genel Müdürlüğü (OGM), Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağın su 

kaybını önleyen ve fidanların su ihtiyacını düzenli olarak gideren "Bitki 

Destek Üniteleri" uygulamasını hayata geçirdi. Ünitelerin kurulduğu 3,7 

hektarlık alanda, 13 farklı türde 4 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi. 

Türkiye orman varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve kurak alanların 

ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 

kuraklıkla mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi ile 'İç Anadolu Kurak Saha 

Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Su Uygulamasının Fidan Tutma ve Büyüme 

Başarısına Etkisi Uygulama Projesi'ni hayata geçirdi. 

Proje kapsamında, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 

Konya Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bu ilin Karapınar 

ilçesindeki 3,7 hektar alanda 'Bitki Destek Üniteleri' uygulaması devreye alındı. 

Fidanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan, toprak yüzeyini örterek 

güneş ışınlarının yol açtığı buharlaşmayı engelleyip toprağın su kaybını önleyen ve 

bitkinin etrafında oluşabilecek rekabetçi bitkilere set çeken 40 santimetre çapındaki 

yavaş salınım su sistemi mantığında çalışan "Bitki Destek Üniteleri" aynı zamanda 

yerleştirildiği alanda rüzgar gibi etkenlerle toprağın taşınmasının önüne geçiyor. Bu 

üniteler ayrıca, kurak ve yarı kurak alanlarda gece-gündüz sıcaklık farkını tolere 

ederek, toprak sıcaklığını dengede tutuyor. 
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Taşlık, kumluk, sulama imkanının kısıtlı veya hiç olmadığı alanlarda ağaçlandırma 

çalışmalarının yapılmasının araştırıldığı proje kapsamında, Karapınar'da uygulanan 

ünitelerle 13 türde (Karaçam, kızılçam, badem, mahlep, iğde, sedir, tuz çalısı, 

aylantus, alıç, mavi servi, ahlat, akasya, zerdali) toplam 4 bin 500 fidan dikimi 

gerçekleştirildi. 

Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin devamında, ekilen tüm fidanların toprak ve iklim 

çeşidinde yaşam oranları incelenecek, yetişme ortamına göre fidanların 1, 2 ve 3 

yaşındaki durumları kıyaslanacak. 

"Orman demek, bol yağmur ve temiz su demek" 

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 

ormansızlaşmayla ortaya çıkan hava, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi, 

çölleşme, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehlikesi ve açlık gibi 

sorunların ormancılığı, bugün sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasına 

yerleştirdiğini söyledi. 

Kuraklığın sadece dönemin bir sorunuymuş gibi algılanmaması gerektiğini ifade eden 

Karacabey, "Ülkemizde periyodik olarak tarihin bazı dönemlerinde ciddi kuraklıklar 

yaşanmıştır. Kuraklık Anadolu’da her 20-25 yılda bir ortaya çıkan ve 1 ile 5 yıl süren 

bir süreçtir." dedi. 

Karacabey, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 17'sinin başta 

ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimden kaynaklandığına dikkati 

çekerek, ormanların kaybını durdurmak ve tersine hareket ettirmenin, bütün olumlu 

iklim enerjisi senaryolarının başlıca unsurlarından biri olduğunu bildirdi. 

Bozuk ormanlık alanların iyileştirilmesi ve ormanların geliştirilmesi amacıyla 

çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti: "Ormanların su 

döngüsü üzerindeki büyük etkisi kesinlikle tartışılamaz bir bilimsel gerçektir. Bu 

döngünün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ağaçlandırmaya önem vererek, 

ormansızlaşmanın önüne geçmek azmindeyiz. Sıkı orman örtüleri sayesinde 

yüzeysel akışla kaybedilen suyun minimuma indirilmesi, sel, taşkın gibi felaketlerin 

önüne geçilmesi ağaçlandırma çalışmalarımızın hedefleri arasındadır. Mevcut su 

kaynaklarının korunması ve su rejiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinde yine 

ormanların görevi büyüktür. Bu kapsamda hayata geçirilen Bitki Destek Üniteleri 

uygulamasıyla su kaybını en aza indirmek istiyoruz. Orman demek, bol yağmur 

demektir. Orman demek, temiz su demektir." 
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Tarım Kredi, gübrede satış rekoru kırdı 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 2020'de 1 milyon 458 

bin ton gübre satışı yaparak, bugüne kadarki en yüksek satış seviyesine 

ulaştı. 

 
Pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara karşın, çiftçilerin girdi ihtiyaçlarını 

karşılamayı sürdüren Tarım Kredi, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ton ile gübre 

satışında rekor kırdı. 

Taram Kredi'den yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde çiftçilerin üretimini 

devam ettirebilmesi, tedarik zincirinin aksamasının önlenmesi, tarımsal üretimin 

devamlılığının sağlanması amacıyla üreticiden son tüketiciye kadar piyasada aktif rol 

alan Tarım Kredi'nin çalışmaları gübre satışlarına da yansıdı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2019'da 1 milyon 250 bin ton olan kimyevi gübre 

satışları, salgın şartlarının en ağır hissedildiği 2020'de yüzde 16 artışla 1 milyon 458 

bin tona ulaştı. En önemli tarımsal girdilerden biri olan kimyevi gübre tedarikinde rol 

üstlenmenin yanı sıra piyasa fiyatlarını dengeleyen Tarım Kredi iştiraki GÜBRETAŞ, 

projeleriyle de üreticilerin yetiştirdikleri ürün desenine ve toprak yapısına uygun gübre 

uygulamalarında verim artışı sağladı ve üreticilerin tercih sebebi oldu. 

Ayrıca, sözleşmeli üretimle ürün miktarının artırılması ve Model Üretim Projesi 

kapsamında çiftçilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin olumlu yansımalarının da 

gelecekte daha fazla görülmesi bekleniyor. 
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Deri sektörü, dijital ihracata yöneldi 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı 

Mustafa Şenocak, "Pandemi sürecinde anladık ki dijital dönüşüm şart. 

Web portalımızı oluşturduk, önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. 

Global piyasalardaki alıcılarla sektör firmalarımızı web üzerinde 

buluşturacağız." dedi. 

 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, 

geçen yılın başlarında, pandemiye dek ihracatta yüzde 9'luk artışlarla devam 

ettiklerini, pandemi ile birlikte ciddi anlamda etkilenmenin başladığını, Türkiye'de 

ihracatı en fazla etkilenen sektör olduklarını söyledi. 

Sektör ihracatının haziran ayına dek keskin düşüşle devam ettiğini, hazirandaki 

normalleşme ile tekrar artıya geçtiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti: 

"Daha sonra tekrar düşüşe geçti. 2020 yılını, yüzde 20'lik düşüşle 1 milyar 350 milyon 

dolar civarında bir ihracatla kapatıyoruz. Alt sektörlere baktığımızda, düşüşten en 

ağırlıklı olarak deri ve kürk konfeksiyon sektörü etkilendi. En önemli pazar Rusya'ydı. 

Orada yüzde 58 gibi bir düşüş var. İlk defa bu sektörde Rusya ikinci sıraya düştü, 

Fransa ilk sıraya çıktı. 

Ayakkabı sektörü nispi olarak daha iyi durumda. Ondaki düşüşler daha az. Çünkü 

pazarı daha geniş. Her şeye rağmen 2020 yılında bazı ülkelerde ciddi artışlar da 

sağladık. Bunların başında ayakkabıda Nijerya geliyor, yüzde 150 civarında bir artış 

yaşadık. İspanya'da da belli sektörlerde yüzde 30'a varan artışlar var. Pazar çeşitliliği 

değişti gibi duruyor." 
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"Aralık ayında ivme yukarı döndü" 

Mustafa Şenocak, her şeye rağmen aralık ayında rakamların iyi geldiğini, birçok 

sektörde artışlar yaşandığını ifade ederek, aralık ayı itibarıyla ivmenin yukarı 

döndüğünü söyledi. 

Şenocak, 2020 ihracatının yine AB ağırlıklı olduğunu, ABD'nin de belli sektörlerde 

ikinci, üçüncü sıraya yerleştiğini, ayakkabıda Hollanda'nın öne çıktığını anlattı. 

Terlik, ev ayakkabısı kategorilerinde önemli artış yaşandığını kaydeden Şenocak, 

diğer kategorilerde ötelenen taleplerin ise bu yıl yeniden sektörün canlanmasına katkı 

sağlamasını beklediklerini söyledi. 

Şenocak, düşüşlerin istihdama etkisine ilişkin, "Yaşanan sıkıntılardan dolayı sektör 

çalışanlarının başka sektörlere kayması gibi endişelerimiz var. Sektör olarak yatırım 

teşvikinin yanında üretim teşviklerinin olmasını önemsiyoruz." dedi. 

"Dijital şart" 

İDMİB Başkanı Şenocak, 2021 yılı için pandemiden ders çıkararak çalışmalar 

yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: 

"Pandemi sürecinde anladık ki dijital dönüşüm şart. Web portalımızı oluşturduk, 

önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. Portalın oluşması için farklı bir strateji 

izledik. Global piyasalardaki alıcılarla sektör firmalarımızı web üzerinde 

buluşturacağız. 

Sektör dijital ihracata yöneldi. Süreç bunu gerektiriyor. Şartlar dijital dönüşümü 

gerektiriyor. Bunu yapmazsak geride kalacağız. Fiziki ortamda fuarlarımız olursa 

onları da gerçekleştireceğiz ama dijital şart. 2021'in ilk aylarından itibaren bunu 

devreye alacağız." 

"Belli ülkelere katma değeri yüksek ürün satışları artmaya başladı" 

Mustafa Şenocak, 2021 beklentilerine değinirken, "2021 yılı ihracat hedefimiz 2 

milyar dolar, pazarımızı da çeşitlendireceğiz. Bunu başaracağız. Bu potansiyele 

sahibiz." ifadelerini kullandı. 

Belli ülkelere katma değeri yüksek ürün satışlarının artmaya başladığını bildiren 

Şenocak, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. 

Şenocak, "2021, V tipi büyüme ile beraber hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olacak. 

Bunun emareleri aralık ayında görüldü." dedi. 
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Çiftçiye faiz darbesi 
Çiftçi, yüksek faizden dolayı katlanarak artan borçlarının yapılandırılmasını 

beklerken, Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranlarında sessiz 

sedasız artışa gitti. 

 
Çiftçi, geçmişte uygulanan yüksek faizden dolayı katlanarak artan borçlarının 

yapılandırılmasını beklerken, Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz 

oranlarında sessiz sedasız artışa giderek, faiz oranlarını yüzde 9’dan yüzde 17’ye 

çıkardı. Ziraat Bankası’nın indirimli tarımsal kredilerin faiz oranlarını artırmasıyla 

birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri de faizleri aynı oranda artırmak zorunda kaldı. 

Yüksek faizden dolayı borçları katlanan ve icralık olan çiftçiler, günlerdir borçlarındaki 

yüksek faize çözüm bulunmasını talep ettiği bir dönemde, sübvansiyonlu tarımsal 

kredilerin faiz oranları yüzde 9’dan yüzde 17’ye çıkarıldı. Sübvansiyonlu tarımsal 

kredilerde faizlerin yüzde 100’e yakın bir oranda artırılması, yüzde 100 faiz 

indiriminden yararlanamayacak yatırım ve işletme kredilerinde çiftçinin faiz maliyeti iki 

kat birden artmış olacak. 

ZİRAAT BANKASI SESSİZ SEDASIZ SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİLERİN 

FAİZ ORANLARINDA YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞA GİTTİ 

Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarının belirleyicisi konumunda bulunan 

Ziraat Bankası, 4 Ocak’ta aldığı bir kararla, çiftçiye kullandırılan sübvansiyonlu 

tarımsal kredilerde faiz oranlarını yüzde 100’e yakın bir oranda artırarak, yüzde 9 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/01/10/iftciye-1610311069.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/01/10/iftciye-1610311069.jpg
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olarak uygulanan faizleri yüzde 17’ye çıkardı. Yapılan bu faiz artışıyla birlikte, 

sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarının, ticari faiz oranlarıyla neredeyse 

aynı seviyeye getirilmesi dikkat çekti. 

KÜÇÜK ÇİFTÇİ LİMİTLERİN ÜSTÜNE KREDİ KULLANDIĞINDA FAİZ GİDERİ İKİ 

KAT ARTACAK 

Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde daha çok küçük çiftçilerin kullandığı yaygın bitkisel 

ve hayvansal kredilerde faiz indirimi yüzde 100 olduğu için çiftçiler, belirlenen limitler 

kapsamında kredi kullandığında faiz artışından olumsuz etkilenmeyecek. Ancak 

hayvansal kredilerde 100 bin lira, bitkisel üretimde ise 50 bin liranın üstünde kredi 

kullanılması durumunda çiftçinin faiz maliyeti iki kat birden artacak. 

YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAYACAK ÇİFTÇİNİN FAİZ 

MALİYETİ İKİ KAT ARTACAK 

* Ziraat Bankası’nın yaptığı bu faiz artışıyla birlikte sübvansiyonlu tarımsal kredilerde 

yüzde 100 faiz indiriminden yararlanamayacak işletme ve yatırım kredilerinde çiftçinin 

faiz maliyeti iki kat artmış olacak. 

FAİZLER 2019’DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ 

Ziraat Bankası, sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranlarını 2019 Kasım ayında 

yüzde 16’dan yüzde 12’ye, 2020 Ocak ayında ise yüzde 12’den yüzde 9’a 

düşürmüştü. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranlarının birden iki katına yakın 

artırılması ekonomide yaşanan krizi gözler önüne sererken, pandemiden dolayı 

tarımsal üretimin öneminin daha da arttığı bir dönemde çiftçinin kullanacağı kredilerin 

maliyetinin artırılması dikkat çekti. 

KADIN GİRİŞİMCİ VE 40 YAŞ ALTI ŞARTI YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİNDEN 

YARARLANMAYI İMKANSIZ KILIYOR 

Diğer yandan sübvansiyonlu kredilerde, çiftçinin yüzde 100 faiz indiriminden 

yararlanmasının da belli kriterlere bağlandığı için bu kriterleri yerine getirmeyenlerin 

de ödeyeceği faiz miktarı artmış olacak. Örneğin birçok yatırım ve işletme kredisinde 

kadın çiftçi ve 40 yaş altı olma şartının getirilmesinden dolayı çiftçilerin tamamının 

yüzde 100 faiz indiriminden yararlanmasını imkânsız kılıyor. 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ DE FAİZLERİ YÜKSELTTİ! 

Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarını artırmasıyla 

birlikte, Tarım Kredi Kooperatifleri de faiz oranlarını aynı oranda artırdı. Tarım Kredi 

Kooperatifleri Bölge Birliklerine gönderdiği yeni kararda, “Ortaklara kullandırılan 

sübvansiyonlu kredilere esas tarımsal faiz oranlarında, faiz oranlarının belirleyicisi 

konumunda bulunan Ziraat Bankası tarafından değişikliğe gidilmiş olup, 4 Ocak tarihi 

itibari ile tarımsal cari faiz oranı yüzde 17 olarak belirlenmiştir. Bu oran yalnızca yeni 

kullandırılacak krediler için geçerli olacaktır” denildi. 
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TOBB, ABD Şikago’da ticaret 

merkezi kurdu 
TOBB, Şikago’da bakanlık desteğiyle ticaret merkezi kurdu. Merkez, 

ihracatçılara fırsat kapıları açacak. 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ABD’nin sanayi ve ticaret merkezi Şikago’da 

Ticaret Bakanlığı desteğiyle ticaret merkezi kurdu. Türkiye Ticaret Merkezleri 

mevzuatı kapsamında kurulan merkez, doğrudan ihracat yanında, hukuki ve idari 

konularda da yardım edecek, firmalara tam destek vermek için “tek durak ofisi” 

niteliğinde tasarlandı. 

TOBB Genel Merkezinde ve online olarak ABD’nin Şikago Türkiye Ticaret 

Merkezinde açılış için düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Merkez, TOBB’un yurt dışında ilgili mevzuat 

kapsamında açtığı ilk Ticaret Merkezi olma özelliğini taşıyor. TOBB’dan verilen 

bilgide, Şikago O’hare havalimanına yakın bir noktada 10 bin metrekare alanda 

kurulan merkez Turkish Trade Center Chicago (TTC Chicago) ismiyle faaliyet 

gösterecek. 
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Bakan Pekcan: Yeni küresel rekabete unsurları oluşuyor 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan törende yaptığı konuşmada küresel rekabette yeni, 

farklı yol ve yöntemlere ihtiyaç duyulduğu bur ortama girildiğini belirterek, TTM’lerin 

bu yaklaşımla ortaya çıktığını belirtti. TOBB’un Şikago merkezi yanında, ABD New-

York, Dubai, Londra gibi merkezlerin bulunduğunu vurgulayan Ruhsar Pekcan, 

TOBB’un varlığı ve Şikogo’nun özelliklerinden dolayı yeni merkezin büyük bir önem 

taşıdığını kaydetti. 

ABD’nin çok büyük bir Pazar olduğunu, Şikago TTM’nin ABD’nin en büyük OSB’leri, 

en büyük 5. İthalatçı eyaleti, ABD’nin en büyük fuar-sergi merkezi, uçuş yoğunluğu ve 

otomotiv merkezine yakınlığı nedeniyle önem taşıdığını belirten Pekcan, “Bu 

merkezin, makine aksam parçaları, kimya, otomotiv aksam parçaları, çelik, mobilya 

konfeksiyon ile öne çıkacağını düşünüyoruz. Bunların büyük kısmı zaten Türkiye ile 

ABD’nin ticaretinin geliştirilmesinde sayılan öncelikli sektörler arasında” dedi. 

Ruhsar Pekcan, 2020’de ABD’ye ihracatın salgın ortamında yüzde 13 artarak 10 

milyar doları geçmesini önemli gördüğünü belirten Pekcan, “ABD, ülkemizin en fazla 

ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya ulaştı. Şimdi bu başarıyı sürdürülebilir 

kılmak gerekli. Açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, “Burada ofis depo gibi fiziki 

imkanların yanı sıra şirketlerimizin ABD’de duyabileceği her türlü hizmeti ABD’de 

yerleşik Türk ve Amerikalı profesyonel ekibimizle vereceğiz. TTM, Türk şirketleri için 

bir tek durak hizmet noktası olacak. Oradaki arkadaşlarımız şirket kuruluşundan, 

satış ve pazarlamaya, dağıtım ve lojistik işlerine kadar tüm işlerinde şirketlerimize 

yardımcı olacaklar. İşletmelerimiz isterse onlara ABD’de profesyonel bir satış elemanı 

tahsis edeceğiz. Bu profesyoneller Türk ürünlerinin satılması için tüm ABD’yi 
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dolaşacak. Başarılı olacağını düşündüğüm bu TTM’nin ülkemize ve işletmelerimize 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, ABD’nin 2,1 trilyonluk ithalatı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Yılda 

650 milyar dolar tüketim maddesi alıyorlar, 150 milyar dolar gıda ve içecek ithal 

ediyorlar, 70 milyar dolarlık mobilya getiriyorlar. ABD aynı zamanda dünyanın en 

büyük inşaat malzemeleri ithalatçısı ülke. 120 milyar dolar tutarında inşaat malzemesi 

ithalatı gerçekleştiriyorlar. Sadece musluk, vana ve valf ithalatı 9 milyar dolar ki, bizim 

ABD’ye tüm ihracatımızdan fazla. Bizimse buralardaki payımız genelde hep bindeli 

rakamlarda kalmış durumda. İşte şimdi, biz de artık buradayız, bu büyük pazarda 

varız diyoruz. Öte yandan Kanada ve Meksika gibi yüz milyonlarca nüfusu olan 

ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile büyük pazarlara erişim imkanı 

var.” dedi. 

Konuşmaların ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan ile TTM Yönetim Kurulu üyeleri Tamer Kıran, Zeki Kıvanç, Ender Yorgancılar, 

Mustafa Saraçöz ve Sarp Kalkan, Şikago’da ise Başkonsolos Engin Türesin, Ticaret 

Müşaviri Uğur Öztürk, TTC Genel Müdürü Atakan Arıca, Barlas Bildir, Hulusi 

Tezcan’ın katılımıyla kurdele kesim töreni yapıldı. 

Vahap Munyar moderasyonunda panel 

Törenin ardından, Şikago TTC’nin tanıtımı amacıyla gazeteci, Dünya Gazetesi Genel 

Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde, Markalaşma ve Tasarım Destekleri 

Dairesi Başkanı M. İlker Özdem, Şikago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TOBB TM 

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Genel Müdür Noyan Ciritoğlu, TTC Şikago 

Genel Müdürü Atakan Arıca katılımıyla panel düzenlendi. 

Rakamlarla TTC Chicago 

·         8800 m2  depo alanı 

·         1500 m2  ofis alanı 

·         300 kişilik etkinlik alanı 

·         Aynı anda 50 firmaya hizmet kapasitesi 

·         Şikago O’Hare Uluslararası Havalimanına 1 km mesafe 

  



11.01.2021 

13 

 

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 

aralıkta 50,5’e çıktı 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi 

Endeksi, aralıkta eşik değerin üzerine çıkarak 50,5 olarak gerçekleşti. 

 

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2020 sonuçları açıklandı. 

Kasımda 48,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, 

aralıkta yeniden eşik değerin üzerine çıkarak 50,5 olarak gerçekleşti ve Türk 

imalatçılarının ihracat ikliminde ılımlı iyileşmeye işaret etti. 

Kasımdaki kısıtlamaların ardından Avrupa'nın bazı bölgelerinde salgına yönelik 

sınırlamaların gevşetilmesi, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili 

oldu. Almanya'daki üretim artışı yılın sonunda hafif hızlanırken, Birleşik Krallık'ta ise 

kasımda kaydedilen gerilemenin ardından ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri 

döndü. 

Diğer Avrupa ekonomilerine bakıldığında, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde 

daralmanın yavaşladığı gözlendi. Hollanda'nın imalat sanayi üretiminde keskin bir 

artış gerçekleşti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı. 

Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ABD'de üretim 

2020'nin son ayında belirgin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, kasımda 

5,5 yıllık rekor seviyeye ulaşan büyüme hızı aralıkta son 3 ayın en düşük seviyesinde 

gerçekleşti. Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada'nın imalat sanayi üretimi 

yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında arttı. 
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Orta Doğu'da iyileşen performans, beklentileri olumlu etkiledi 

Bazı Orta Doğu ülkelerinde iyileşen performans, Türk imalat sanayi ihracatçılarının 

beklentilerini olumlu etkiledi. Kasımdaki düşüşün ardından Birleşik Arap 

Emirlikleri'nde ekonomik aktivite artış gösterirken, Suudi Arabistan'da büyüme hızı 

Kasım 2019'dan beri en yüksek düzeye çıktı. 

Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin hesaplandığı ekonomiler içerisinde Tayvan'dan 

sonraki ikinci en güçlü üretim artışı Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Diğer Orta Doğu 

ülkelerinden Katar'da ekonomik aktivite artış kaydederken, Mısır ve Lübnan'da düşüş 

gözlendi. 

Asya'da ise Tayvan'ın üretimindeki güçlü büyüme, kıtanın büyük bölümünde 

kaydedilen olumlu performans için gösterge niteliğinde oldu. Çin'de ekonomik 

aktivitenin artış trendi sekizinci aya ulaştı ve aralıkta da güçlü seyretti. Hindistan, 

Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'da da büyüme kaydedildi. Bununla 

birlikte, Japonya’nın daralma bölgesinde kalması dikkat çekti. 

"Aşıyla ilgili gelişmeler umut veriyor" 

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Direktörü 

Andrew Harker, 2020'nin son ayına ilişkin verilerin, Türk imalat sanayi ihracatçıları 

için iyileşen bir görünüme işaret ettiğini bildirdi. 

Avrupa'nın büyük bölümünde kasımda uygulanan kısıtlamalarının gevşetilmesinin ve 

ABD'deki talebin güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesinin bu iyileşmede 

belirleyici olduğunu anlatan Harker, salgın geniş çapta yayılmaya devam ettiği için 

yakın geleceğin halen yüksek derecede belirsizlik taşıdığını aktardı. 

Harker, "Ancak aşı alanında yaşanan gelişmeler, ihracatçılar için 2021'in ilerleyen 

dönemlerinde daha güvenilir talep iyileşmeleri olabileceği yönünde umut veriyor." 

ifadesini kullandı. 
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Kira desteği başvuru süresi uzatıldı 
Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin kira yardımı başvuru süresi uzadı. 

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere kira 

yardımı yapılmasına yönelik düzenlemede son başvuru tarihinin 11 Ocak 23:59’a 

kadar uzatıldığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 

Ruhsar Pekcan, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize 

yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira 

desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi 

saat 23:59’a kadar uzattık” ifadesine yer verdi. 

Uygulamada, başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kira desteği üç ay süreyle 

büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olarak uygulanıyor. Gelir Kaybı 

desteğinde ise, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, vergiden muaf esnaf ve 

buların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 TL 

destek yine üç ay süreyle verilecek. 
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Basın özgürlüğünden 

vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar 

edilmesine de müsaade etmeyeceğiz' 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak basın 

özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın 

istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. 

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında 

medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığını belirten Erdoğan, 

bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan 

gazetecilerin toplum için önemli bir görevi yerine getirdiklerini bildirdi. 

Geçmişte demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak 

kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya 

kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle 

devam etti: 

"Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik 

adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden 

kullanılması hayati önemdedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı 

günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale 
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gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde 

gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır. 

Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu 

kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara 

propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi 

basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının 

güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek 

doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda 

bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır." 

Zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan 

basın mensuplarına takdir ve teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Tüm basın emekçilerinin 

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere 

Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle tüm basın çalışanlarına başarılar 

temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı. 
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Erdoğan: Türkiye'nin geleceğini 

Avrupa'da görüyoruz 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin Türkiye’nin gündeminde 

öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da 

gördüklerini ifade etti. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen ile video konferansla görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 

Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel 

gelişmeler değerlendirildi. 

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve 

bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB'nin 

Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini 

Avrupa'da gördüklerini ifade etti. 

Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 

yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği 

bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile 

getirdi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada 

kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu 

belirterek, 2021 yılının göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir 

ortam sunduğuna işaret etti. 

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve 

üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, istişare mekanizmalarının yeniden 

işletilmesi, komşudan öte müzakere sürecindeki aday ülke olan Türkiye'ye yönelik 

dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog 

toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti. 
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AB: Türkiye ile diyalog için 

çalışmayı sürdürmeye hazırız 
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır 

olduklarını bildirdi. 

 

Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula 

von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya 

hesabından paylaşım yaptı. 

Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, 

"Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı. 

Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB 

liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. 

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmeden sonra sosyal medya 

hesabındaki mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını ifade 

ederek, Kovid-19, ekonomik toparlanma ve AB Konseyi'nin Aralık 2020'deki 

toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkındaki yapılan görevlendirmenin uygulamasını 

konuştuklarını aktarmıştı. 

Aralık 2020'deki zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-

AB ilişkilerinin durumu ve nasıl yol alınacağına dair seçeneklerle ilgili rapor sunması 

istenmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi 

bekleniyor. 
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BAE'den Türkiye mesajı. Açıklamayı 

Dışişleri yaptı 

 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, 

Türkiye ilişkilerinin karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde normalleşmesini 

istediğini söyledi 

Enver Gargaş, BAE merkezli "SkyNews" Televizyonu'na verdiği özel bir röportajın bir 

kısmında, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir 

sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde Avrupa 

Birliği'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti. 

 

Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı 

çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz" dedi. 

 

AA'nın haberine göre; Türkiye ve Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı arasındaki 

ilişkilere de değinen Gargaş, "Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi 

olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler 

yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız." görüşünü belirtti. 

 

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan 

ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya 

gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir 

anlaşmaya da imza atılmıştı. 

 

Katar anlaşmasının ardından BAE kanadından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine 

dair açıklamalar gelmeye başlamıştı. Gargaş, son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin 

Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti. 
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Yunanistan'dan 'istikşafi görüşme' 

açıklaması: Türkiye eski Türkiye değil 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, BM'nin 'Kıbrıs'ta 5'li konferans' teklifine hazır 

odluklarını ifade ederek, “2021'in Türkiye'sinin, istikşafi görüşmelerin son turunun 

yapıldığı 2016'nın Türkiye'si olmadığını" iddia etti. 

 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Kathimerini" gazetesine verdiği 

mülakatta, Türkiye ile istikşafi görüşmelere dönülmesi, 5'li konferans planı ve 

Atina'nın İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarma adımına ilişkin 

açıklamalarda bulundu.  

İstikşafi görüşmelerin gündeminin tek taraflı değiştirilmesinin, bu temasları "baltalama 

amaçlı bir girişim anlamına geldiğini" savunan Dendias, "2021'in Türkiye'sinin, 

istikşafi görüşmelerin son turunun yapıldığı 2016'nın Türkiye'si olmadığını" iddia etti.  

Dendias, "Yunanistan, istikşafi görüşmelere samimi bir irade ve yapıcı niyetle 

katılıyor ancak bu görüşmelerin gündemi belirlidir ve değiştirilemez" ifadesini 

kullandı.  

“BUNUN NE ZAMAN OLACAĞI BİR SİYASİ TERCİHTİR”  

Atina'nın, İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarması konusuna 

değinen Dendias, Yunanistan'ın 1947'den bu yana ilk kez karasularını genişlettiğini 

ve bunun uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yoldan yapıldığını ileri sürdü.  
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Dendias, "Biz, karasularımızı daha başka bölgelerde de genişletmeye hazırlanıyoruz, 

gerekli teknik adımları atıyoruz ancak bunun ne zaman olacağı siyasi bir tercihtir" 

değerlendirmesinde bulundu.  

Kıbrıs meselesinin çözümüne de değinen Dendias, gerek Türkiye gerekse Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liderlerinin söylemlerinin "cesaretlendirici olmadığını" 

iddia etti.  

Dendias, sorunun çözümü konusunda "iyimser olmadığını" dile getirerek, "Kıbrıs 

Rum kesimi ile koordineli bir şekilde BM Genel Sekreteri Guterres'in 'gayriresmi 5'li 

konferans' teklifine katılmaya hazırız" ifadesini kullandı.  

Guterres, BM himayesinde, garantör ülkeler olan Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile 

Ada'daki Türk ve Rum taraflarının katılacağı gayriresmi bir konferans teklifinde 

bulunmuştu.  

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER  

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun 

İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.  

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 

Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan 

görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak 

istikşafi çerçeveye dönmemişti.  

TÜRKİYE VE KKTC, DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKLARINI SAVUNUYOR  

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi karasuları ve KKTC Türk Petrolleri Anonim 

Ortaklığı'na (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları 

çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.  

Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması BM nezdinde de 

tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet 

ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.  

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi 

"provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini 

dayatmak için Avrupa Birliği'ni (AB) öne sürüyor.  
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Chicago’da beklediğim tren öyle 

uzundu ki vagon sayarken uyudum 

 
Vahap MUNYAR  

11 Ocak 2021 Pazartesi 

 

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 1-1.5 yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 

İsmail Gülle’nin bulunduğu toplantıda yurtdışındaki Türk Ticaret Merkezleri konusunu 

açtı: 

- Sayın Cumhurbaşkanımız “İlk 100 gün eylem planı”nı açıklarken yurt dışındaki Türk 

Ticaret Merkezi sayısının 35’e çıkacağı hedefini koymuştu. TİM bazı ülkelerde açtı 

ama hedeflenen noktaya ulaşılamadı. Konuyu TOBB ve TİM birlikte ele alsa iyi olur. 

Hisarcıklıoğlu, toplantı çıkışında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, TİM Başkanvekili ve 

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ı aradı: 

- Zeki Başkan, aramızda hem TOBB, hem de TİM yönetiminde bulunan bir tek sen 

varsın. Türk Ticaret Merkezleri konusunu ele alıp, bir çalışma yapmanı rica ediyorum. 

Kıvanç, başta New York olmak üzere bazı ülkelerde faaliyette olan Türk Ticaret 

Merkezlerinde ofis-show room açmış firmalarla görüşüp, şu soruların yanıtını almaya 

çalıştı: 

►Türk Ticaret Merkezleri’nin size göre iyi işleyen ve aksayan yönleri nelerdir? 

►Sistemin daha iyi işlemesi için önerileriniz neler? 

Kıvanç, yaptığı çalışmayla ortaya çıkan raporu TOBB Yönetim Kurulu’na sundu. 

TOBB Yönetim Kurulu raporu inceleyip, kararını verdi: 

- TOBB olarak Türk Ticaret Merkezleri kuralım. 

Yönetim Kurulu’ndan 3 isme bu konuda görev verildi: 
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- Tamer Kıran, Zeki Kıvanç, Ender Yorgancılar. 

Kıran, Kıvanç ve Yorgancılar, araştırma ve görüşmeler sonunda ilk adres önerisini 

TOBB Yönetim Kurulu’na sundu: 

- TOBB olarak Chicago’da bir Türk Ticaret Merkezi’ni hayata geçirmemiz iyi olacak. 

Chicago’da uygun yer arandı, merkezi yönetecek ekip kuruldu. Chicago O’Hare 

Uluslararası Havalimanı’na 1 kilometre mesafede 10 bin 300 metrekarelik alan için 

kontrat imzalandı. 

Kontrata imzalar 2020 yılı ilk aylarında atıldı: 

- Chicago’daki Türk Ticaret Merkezi yerimizi yıllık 900 bin dolarlık bedelle kiraladık. 

Şimdilik 3 yıllığına kiralama yaptık. Süre 5 yıla uzayabilecek. 2020’nin sonuna kadar 

kira ödemeyeceğiz. 

TOBB, geçen cuma günü Chicago Türk Ticaret Merkezi’ni Ticaret Bakanı Pekcan’ın 

katıldığı törende canlı bağlantıyla hizmete açtı. 

Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan’a teşekkür etti: 

-Sayenizde ilk Türk Ticaret Merkezimizi Chicago’da açıyoruz. Burada başarı 

hikayeleri oluşturduktan sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz. 

Ayrıca lojistik merkezleri de kuracaklarını bildirdi: 

-Daha sonra ABD ile kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret 

yapmayı bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM’ler kuracağız. 

Pekcan da ABD’ye ihracatın pandemi koşullarına rağmen yüzde 13.5 arttığını 

vurguladı: 

-ABD’ye ihracatımız 2020’de 10.1 milyar dolara çıktı. ABD, bu yıl ihracat rekoru 

kırılan 44 ülke arasında 1’inci sırada. ABD, ülkemizin ihracatında İtalya ve Irak’ı 

geride bırakarak 3’üncü sıraya yükseldi. Chicago’daki TTM, ABD’ye ihracatımıza 

önemli katkılar yapacak. 

Açılış sonrası TOBB TM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’nin 

Chicago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TOBB TM A.Ş. Genel Müdürü Noyan 

Ciritlioğlu, TTM Chicago Genel Müdürü Atakan Arıca ile Ticaret Bakanlığı İhracat 

Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı’nda Ebru 

Gülsoy’un katıldığı bir panel gerçekleşti. 
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Moderatörlüğünü üstlendiğim panel sırasında Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı 

Aydın Okay şu mesajı gönderdi: 

- Chicago, raylı ulaşım ve taşımacılık açısından öylesine yoğun ki, bir keresinde 

hemzemin geçitte trenin geçişini beklerken tek lokomotife bağlı vagonları saymaya 

başladım. Ancak, 15 dakika sonra uyuya kalmışım. Yani, katar inanılmaz uzundu. 

Okay, panel bitiminde aradı: 

- Size o mesajı, Chicago’nun Türk Ticaret Merkezi açmak için çok uygun olduğunu 

anlatmak için yazdım. 

New York’tan Londra’ya, Dubai’den Tahran’a TİM’in açtığı ticaret merkezlerini 

gezdim, kimilerinin açılışında da bulundum. 

TİM’in Türk Ticaret Merkezleri, bulunduğu kentlerin şehir merkezlerinde yer alıyor. 

Daha çok ofis ve show room amaçlı yer kiralanabiliyor. 

TOBB, Chicago’daki TTM’de şirketlere havalimanının yanı başında “ofis, show room, 

depo”yu bir arada sunuyor. 

TOBB’un yeni modeli Türk Ticaret Merkezlerinin başarı çıtasını yukarı taşır mı? 

1 milyon dolar yatırımla açıldı 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyon dolarlık yatırımla hizmete hazır hale 

getirilen Chicago TOBB TTM’yle ilgili şirketlere şu mesajları verdi: 

►Size bir ofis, bir depo, bir show room verip, “Hadi hayırlı işler” demiyoruz. 

► Sıfırdan şirketinizi kuruyoruz. Anahtar teslim satış, pazarlama, lojistik çözümleri 

sunuyoruz. 

►ABD’ye gitmeden şirketinizi kurup, fatura kesmeye başlayabileceksiniz. 

► Bu hizmetlere Bakanlığımızın destekleriyle muadillerinden çok uygun maliyetlerle 

sahip olacaksınız. 

►Her sektörden şirketlerimize kapımız açık. 

►TTM’de yer alan şirketler Ticaret Bakanlığı’nın raporlama, reklam, tanıtım ve 

pazarlama başta olmak üzere birçok desteğinden faydalanabilecek. 

Chicago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, maliyetlerle ilgili şu noktanın altını çizdi: 
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- Chicago TTM’de ofis, depo, show room maliyeti, burada yer alacak şirketlere, 

Türkiye’deki benzerlerine oranla daha uygun düzeyde olacak. 

En az 2 yıllık kiralama daha uygun olur 

TOBB Chicago TTM’nin tanıtımı nedeniyle düzenlenen panel sırasında izleyici 400 

dolayındaki iş insanından gelen bazı soruları yönelttim: 

- Chicago TTM’de en fazla kaç şirket yer alabilecek? Şirketler için belirlenmiş bir süre 

var mı? 

Chicago TTM Genel Müdürü Atakan Arıca yanıtladı: 

- Pandemi koşullarını da dikkate alarak 50 şirketin ayrı ayrı kullanabileceği alanlar 

oluşturduk. Gelecek şirketlerin en az 2 yıl burada kalmalarını tavsiye ediyoruz. 

Gelen sorular, Chicago TTM’de kısa sürede 50 şirketin yerini alacağını ortaya koydu. 

  



11.01.2021 

28 

 

Yabancı dövizdeki düşüşe “inandı”, 

vatandaş temkinli 

 
Alaattin AKTAŞ  

11 Ocak 2021 Pazartesi 

 

✔ Türkiye yıllar yılı DİBS için gelen ve "sıcak para" diye nitelenen dövizden 

yakındı. Şimdi ise swap yoluyla "sıcağın da sıcağı" para girişiyle karşı karşıya 

kalındı. 

✔ Yabancı kolay para kazanmak için döviz getiriyor ve TL'nin daha da değer 

kazanacağına oynuyor ama vatandaş bu gidişe pek inanmış görünmüyor. 

Swapla gelen dövizi vatandaş topluyor. 

Döviz iki aydır düşüyor. Nedir bu düşüşün sebebi? Geçen gün de yazdık; kimilerine 

göre ekonomi yönetimindeki değişiklik, kimilerine göre Türkiye’ye döviz girişinin 

hızlanması... 

İkisi de belli ölçüde doğru. Ekonomi yönetimi değişince ne denildi öncelikle 

"Piyasayla zıtlaşılmayacak; faiz, koşulların gerektirdiği ölçüde yüksek olabilecek” ve 

eklendi: 

“Yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisini artırmak için elden gelen yapılacak.” 

Sahi nedir yabancıyı çekmek için yapılan ya da yapılabilecek olan? 

Dün gelmeyen yabancı bugün niye koşsun ki Türkiye’ye? Herhalde ekonomi 

yönetimindeki iki isim değildi tüm engel. Dolayısıyla “elden gelen”in ne olduğu açık; 

daha çok faiz, daha çok kazanç... 

“Kalite problemi var” 

Dün konuştuğum bir bankacının tanımlaması ilginç geldi. Bu bankacı, Türkiye’ye 

giren dövizle ilgili olarak “Kalite iyice düştü, kalite problemi var” dedi. Neyi kastettiğini 

sordum: 
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“Türkiye uzun yıllar sıcak paradan şikayetçi oldu. Şimdi sıcağın da sıcağı geliyor. 

Neydi sıcak paradan kastımız; ‘Yabancı iç borçlanma senedi alıyor, sonra çıkıyor, 

yüklü faiz ödemek durumunda kalıyoruz’ diye şikayet ediyorduk. Bakın şimdi iç 

borçlanma senedine para gelmesini arıyoruz. Çünkü para artık devletin çıkardığı 

senet için değil, swap yoluyla geliyor. Yani vade çok daha kısa, getiri konusunda risk 

neredeyse sıfır. Tabii ki getiride risk hiç yok değil, döviz birden artarsa zarar söz 

konusu olabilir.” 

Konuştuğum bankacı bu noktada son zamanlarda yoğun bir şekilde TL’nin daha da 

değer kazanacağı haberlerinin pompalanıyor olmasına dikkat çekti: 

“TL değer kazanmaya devam ederse yabancının karı daha da artıyor. TL aynı 

değerde kalsa bile kar gayet iyi. Yabancıyı tek korkutan dövizin birden değer 

kazanmaya başlaması, yani TL’nin değer kaybetmesi olur. İşte o yüzden son 

zamanlarda kimlerin TL’nin daha da değer kazanacağı yönünde kamuoyu 

oluşturmaya çalıştıklarının iyi izlenmesi gerekir.” 

 

SWAP TUTARI GİDEREK BÜYÜYOR VE KIRILGANLIK ARTIYOR 

Merkez Bankası yurtdışıyla yapılan swap tutarını açıklamıyor ve bu tutar bir şekilde 

tahmin edilmeye çalışılıyor. Son tahminler, kasım ve aralık aylarında 11-12 milyar 

dolar civarında bir swap girişi olduğu yönünde. 

Yabancının bu iki ayda iç borçlanma senedi ve hisse senedi alımı için getirdiği döviz 

ise 4 milyar dolar. 
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DİBS için gelen dövize sıcak para denilirken swap için gelene sıcağın da sıcağı 

denilmesi işte bu yüzden. 

Peki bu döviz nereye gidiyor? 

Öncelikle vatandaş alıyor, bunu diğer başlık altında detaylı olarak işliyoruz. Yaklaşık 

16 milyar doların 10 milyarını vatandaş almış durumda. 

Kalan tutarı da kamu bankalarının dövizdeki açık pozisyonlarını kapatmak için 

aldıkları ifade ediliyor. 

SWAPLA GELEN DÖVİZİ VATANDAŞ TOPLUYOR 

Son söyleneceği en başta söyleyelim: 

Yabancı “kur daha da düşsün” hesabı içinde, buna oynuyor, güya buna ikna olmuş 

görünüyor; ama vatandaş dövizdeki düşüşün kalıcı olacağına inanmışa hiç mi hiç 

benzemiyor. 

Ekonomide 6 Kasım bir dönüm noktası. Üç aya kadar vadeli mevduatın 6 Kasım’daki 

yıllık bileşik faizi yüzde 13.30 düzeyindeydi. 31 Aralık’ta faiz artık yüzde 18.18. 

Yeri gelmişken belirtelim; söz konusu oranlar Merkez Bankası tarafından ilan ediliyor. 

Merkez Bankası bu oranları basit faiz olarak değil, yıllık bileşik faiz olarak açıklıyor. 

Aslında bu oranların basit faiz olarak verilmesi daha doğru. Bu konuya daha sonraki 

günlerde daha detaylı değineceğiz. 

En fazla mevduatın bulunduğu üç aya kadar vadelide faiz iki ayda 5 puan artarken 

vatandaş dövizden uzak durmamış, tam tersine döviz alımı daha da hızlanmış. 

2019 sonundan 6 Kasım’a kadar olan dönemde vatandaşın döviz hesabı 20 milyar 

dolar artmış. On ayı aşkın sürede 20 milyar dolar olan artışa, son iki ayda 10 milyar 

dolar daha eklenmiş. Tablo öylesine net ki, vatandaş faizin tırmanıp gittiği son iki 

ayda dövize daha fazla yüklenmiş. 

Bunda kuşkusuz “Dolar 8.50’yi, euro 10’u buldu, şimdi ise ucuz, fırsat bu fırsattır” diye 
alıma yönelenler de etkili olmuştur. 

Ama önemli olan şu; yabancı daha çok para kazanacağını gördüğü için yeni 
uygulamalara alkış tutuyor tutmasına da vatandaş temkinli olmayı sürdürüyor, hatta 
daha da ötesi döviz toplamaya giderek ağırlık veriyor. 

Swapla gelen yabancı için çıkmak öylesine kolay ki... Zaten vade kısa, karı cebine 
koyan anında Türkiye’yi terk edebilir. 

Vatandaşın ise gideceği bir yer yok ki! 
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Abdulkadir Selvi 

AK Parti ile Saadet ittifakı 

11 Ocak 2021 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti, Saadet 

Partisi’ni dalgalandırdı. 

Saadet Partisi’nde genel başkan Temel Karamollaoğlu ve onun etrafındaki bir grup, 

AK Parti ile ittifaka karşı. Zaten ittifakla ilgili haberlere en sert tepkiyi onlar gösteriyor. 

Amaçları AK Parti ile bir ittifak ihtimali olsa dahi onu engellemek. Ama bu denli telaş 

etmelerinin nedenini anlayamıyorum. Çünkü resmi bir ittifak görüşmesi yok. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretle ilgili olarak, “Oğuzhan Asiltürk geçmişte 

beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir 

nezaket, hem de bu ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur geleceğe 

yönelik, biz terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda 

olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmememiz lazım” dedi. 

 

İKİ MESAJ 

Erdoğan’ın konuşmasında iki mesaj öne çıkıyor: 

 

1- Saadet Partisi’yle seçim ittifakı. 

 

2- Saadet Partisi’nin desteğinin terörle mücadele veren AK Parti iktidarından yana mı 

olacağı, yoksa terörle mücadeleye karşı çıkanların safında mı olacağı. 

Saadet Partisi’nde, “Erdoğan bizi bir tavır almaya zorluyor” diye düşünenler var. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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İKİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ 

AK Parti ile Saadet Partisi arasında 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimleri 

olmak üzere iki ittifak görüşmesi yapıldı ama başarıyla sonuçlanmadı. 

AK Parti’de 7 Haziran seçimleri öncesindeki görüşmeleri eski bakanlardan Faruk 

Çelik ile şimdiki Meclis Başkanı Mustafa Şentop yürütmüştü. 

 

Milletvekili listelerinin YSK’ya verileceği son iki günde bir kopukluk yaşandığı 

söyleniyor. Saadet Partisi’nde ittifaka sıcak bakmayanlar, o dönem yaşananları ön 

plana çıkarıyor. 7 Haziran seçimlerine giderken AK Parti Genel Başkanı Ahmet 

Davutoğlu’ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasındaki ilk 

sorunlardan biri 7 Haziran seçimlerine giderken ortaya çıkmıştı. Zaten büyüyen 

sorun Davutoğlu’nun istifasıyla sonuçlanmıştı. 

 

SP ile AK Parti arasındaki ikinci ittifak görüşmesi ise 24 Haziran 2018 seçimleri 

öncesinde gerçekleşti. Mustafa Şentop’un ilk ziyaretinden sonra Temel 

Karamollaoğlu’nun “İttifak önerisi getirmediler” yönündeki açıklaması AK Parti’de 

rahatsızlığa neden olmuştu. Mustafa Şentop bunun üzerine ikinci 

görüşmede, “İsterseniz ittifak teklifimizi yazılı olarak verebiliriz” demişti. Ama AK 

Parti ile ittifak sağlanamadı. CHP ve İYİ Parti ile ittifakı tercih eden Saadet Partisi, 

Meclis’e 2 milletvekili soktu. 

 

ASİLTÜRK İLE KARAMOLLAOĞLU ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIĞI 

Oğuzhan Asiltürk’ün Saadet Partisi’nde yüksek istişare kurulu başkanlığı ötesinde 

bir ağırlığı var. Erbakan hocanın vefatından sonra Milli Görüş’ün manevi liderliğini 

üstlendi. Oğuzhan Asiltürk ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında, 

AK Parti’ye karşı muhalefette kullanılan sert dil nedeniyle görüş ayrılığı olduğu 

söyleniyor. Asiltürk’ün istemediği Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlık 

görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. 
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ASİLTÜRK’ÜN TAVRI NE YÖNDE OLACAK? 

Ama geçerli olan soru şu: Oğuzhan Asiltürk, AK Parti ile ittifakı istiyor mu? AK Parti 

ile ittifak yapılması için tüm gücüyle bastırır mı? Temel Karamollaoğlu, direndiği 

takdirde onun değiştirilmesi için harekete geçer mi? Erdoğan’la görüşmesinden 

sonra Oğuzhan Asiltürk cephesinden olumlu ya da olumsuz bir hareket gelmedi. 

Kolay olmayan bir süreç. 

 

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL: ‘ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜRÜM’ 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 30 Aralık 2020 tarihinde DSP Genel Başkanı Önder 

Aksakal’la görüşmüştü. Erdoğan’ın cuma namazı sonrasında ittifaklarla ilgili 

açıklamasında DSP ile de görüştüğünü söylemesi üzerine gözler Önder Aksakal’a 

çevrildi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı aradım. 

 

 

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmenizde ittifak konusu gündeme geldi 

mi?” diye sordum. Aksakal, “Hayır. İttifak konusuna girilmedi. AK Parti ile 

DSP’nin aynı ittifak içinde olması gibi bir gündemimiz olmadı. Çünkü o 

görüşmenin gündemi farklıydı” dedi. Erdoğan’la Aksakal’ın görüşmesinin perde 

arkasını 1 Ocak tarihli, ‘Erdoğan’a Ecevit örneğini hatırlattı’ başlıklı yazımda 

paylaşmıştım. Önder Aksakal, “15 Temmuz kalkışmasından sonraki AK Parti’nin 

dış politikasını ABD ve AB yaptırımları karşısındaki milli duruşu Ecevit de olsa 

desteklerdi. Bunu destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na da 
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ilettim” dedi. Aksakal, ittifaklarla ilgili bir analiz yaptı. DSP’nin kriterlerini ortaya 

koydu. Cumhur ittifakının devam ettiğini, millet ittifakı konusunda ise net bir açıklama 

olmadığını ifade etti. Millet ittifakının AK Parti karşıtlığı olarak devam ettiğini söyledi. 

 

HDP KIRMIZI ÇİZGİ 

Ama önemli bir noktanın altını çizdi. “HDP’nin pozisyonu millet ittifakının 

durumunu değiştirebilir” dedi. Sözlerini biraz daha açmasını istedim. “Biz devletin 

birliği ve bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler içinde 

olan partilerle aynı ittifakta yer almayız. Oy uğruna PKK’ya açık destek veren 

HDP ile ittifak yapmayı doğru bulmuyoruz” dedi. HDP’nin kırmızı çizgileri 

olduğunu ifade etti. 

 

ERDOĞAN DAVET EDERSE... 

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak görüşmesi yapmak üzere davet ederse 

yaklaşımları ne olur? İşte DSP Genel Başkanı Aksakal’ın yanıtı: “İttifaklar 

konusunda önümüzdeki süreçte neler olacağı konusunda bir şey söylemek 

doğru değil. İttifak görüşmeleri sürecine girildiğinde HDP hariç her siyasi 

partiyle görüşürüz. Sayın Erdoğan da davet ederse görüşürüm.” 

 

ERDOĞAN’DAN HÜDA PAR’A İLGİ 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’ı arayarak 

ablası Naciye Sağlam’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletmiş. Çok insani bir 

özellik. Erdoğan’ı Erdoğan yapan da bu hasleti. En zor dönemlerinde insanları 

arayıp acısını paylaşıyor. Tamam, Erdoğan’ın hakkını teslim edelim ama Erdoğan’ın 

bir de HÜDA PAR heyetini kabulü var. Erdoğan 16 Aralık günü Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’ı kabul ederek bir süre 

görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin soruya yanıt 

verirken, “Buna benzer görüşmeleri bundan sonra yapacağız” demişti. Peki bu 

görüşme HÜDA PAR’la AK Parti arasında bir seçim ittifakına yol açar mı? 24 Haziran 

2018 seçimlerinde görüşmeler yürütülmüştü. Ancak başarılı olamadı. Şimdi ne olur 

bilemem. Çünkü HÜDA PAR’ın farklı bir karar alma mekanizması var. 
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İbrahim Kahveci 

1998 yılından daha fakiriz 

Gerçek nedir? Açıklanan bilgilerin gerçekliğini nasıl öğrenebiliriz? Elbette farklı 

örneklerle sağlama yaparak. 

Mesela iki örnek verelim: 

2017 yılında günlük ortalama elektrik tüketimi 794.453 MWh. Aradan tam 3 yıl geçti 

ve 2020 yılında günlük ortalama elektrik tüketimi 794.739 MWh oldu. 

Şimdi de EPDK yıllık verilere bakıyoruz: 

2017 yılında meskenlerde kullanılan elektrik tüketimi 53.510 bin MWh. İki yıl geçtikten 

sonra 2019 yılında tüketim ise 56.390 bin MWh oluyor. 

Buradan ne anlıyoruz: Elektrik tüketiminde yüzde 30 civarı pay tutan mesken tüketimi 

her yıl istikrarlı artış gösteriyor. Buna rağmen 2017 yılından 2020 yılına toplam 

elektrik tüketimi değişmemiş. 

Geriye ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektrik tüketimi kalıyor. Demek ki 

oralarda kullanılan elektrik tüketimi azalmış. 

Ekonomik aktiviteyi gösteren sanayide ve ticarethanelerde kullanılan elektrik tüketimi 

azalıyorsa ekonomi gerçekten reel olarak büyümüş müdür? Büyümüş ise nasıl bir 

büyümedir? 

*** 

İkinci örneğe geçelim. 

Öyle veriler açıklıyoruz ki, tabiri caiz ise birbiri ile oldukça fazla çelişiyorlar. 

2017 yılında sigaranın enflasyon hesabında ağırlığı %5,4827. Ama bu oran 2018 ve 

2019 yılında iki kez düşürülüyor ve ağırlık %3,8712 oluyor. 

Bu ağırlığın düşmesi ne ifade ediyor? 
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2019 yılında sigaraya toplam yüzde 44 gibi muazzam zam yapılıyor. Tabii ki zam 

oranı 5,4827 ağırlık yerine 3,8712 ağırlıkla çarpılarak enflasyon endeksine ekleniyor. 

Bu sayede enflasyon oranından yaklaşık 0,70 puan aşırılmış oluyor. Yani bugün 

14,60 olan enflasyon aslında sadece sigara üzerinden aşınan 0,70 puandan dolayı 

daha düşük çıkıyor. 

Kabaca, sadece sigaranın ağırlık değişimi ile emeklinin ve memurun, hatta 

enflasyona duyarlı çalışan özel sektör işçilerinin maaşından yüzde 0,70 kesinti 

demek oluyor. 

Bu rakamı kabaca hesaplayabiliriz: 2019 ortalama ücret 3500 TL. Bu tutar üzerinden 

yüzde 0,70 eksik zam aylık 24,5 TL’ye karşılık geliyor. Kısaca sadece enflasyonda 

sigara oyunu ile çalışanların yıllık 295 lirası çalınmış oldu. 

Sigaranın tüketim ağırlı büyük zamdan sonra ne oldu diye sorarsanız hemen 

söyleyeyim: Artık sigaranın enflasyon ağırlığı yeniden %5,7144’e yükseldi. 

Enflasyon oranı hesabında sadece sigara örneği 0,70 puanlık farkı gösteriyor. Buna 

benze o kadar çok örnek var ki... Gerisini siz düşünün. 

*** 

Ama büyük hesap GSYH değişimlerinde ortaya çıkıyor. 

Elektrik tüketiminin değişmediği, hatta sanayide ve ticarethanelerde kullanılan elektrik 

tüketiminin azaldığı 2017-2020 arasında GSYH nominal artışı bırakın reel olarak da 

büyümüş gözüküyor. (Tam yüzde 4,28 reel büyüme görülüyor) 

Hatta çalışan sayısı ve çalışılan saat sayısı bile düşerken GSYH reel olarak büyüme 

göstermiş oluyor. 

Mucizeler yaratıyoruz adeta. 

Kağıt üzerinde müthiş başarı hikayelerimiz var. Veya reel olarak hissedilen büyük kriz 

kağıt üzerinde bir türlü ortaya çıkmıyor. 
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Şubat 2016’da TÜİK Başkanlığından istifa eden Birol Aydemir 4,5 yıl süren GSYH 

revizyonu çalışmasında dönemin Maliye Müsteşarı Naci Ağbal’ın kendilerine veri 

vermediğini söylemişti. 

Ama nasıl oldu ise, kendisi görevden ayrılınca verilerin verildiğini ve apar topar 

GSYH revizyonunun yapıldığını açıkladı. 

İşte 2016 yılında yapılan bu GSYH revizyonu sonrası ortaya birbiri ile tutmayan 

veriler çıkmaya başladı. 

Çalışan sayısı düşüyor, elektrik tüketimi artmıyor ama GSYH artabiliyor: (2017-2020 

büyümesi %4,28) 

Bu vebal her sorumluyu bağlamaktadır. 

Ama biz bugün 2016 GSYH revizyonunun gizlediği bir başka gerçeği bir kez daha net 

şekilde açıklayacağız. 

2015 yılı revizyon öncesi GSYH tutarı 1 trilyon 952,6 milyar liradır. Revizyon sonrası 

bu gelir yüzde 20,4 artışla 2 trilyon 350,9 milyar liraya yükseliyor. 

Buradaki revizyon oranı çok önemli. O nedenle yeniden yazalım. 2015 yılı GSYH 

revizyon oranı %20,4 
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Lakin 2014 revizyon oranı %17,6’ya ve 2013 yılı revizyon oranı %16,3’e geriliyor. 

Revizyon oranı 1998 yılına geldiğimizde ise sadece %2,48 oluyor. 

Bu nasıl bir hesaptır ki, GSYH revizyon oranı son yıllara adeta piyango vurduruyor 

ama eski dönemlere zırnık bırakmıyor? 

*** 

Eğer 2015 revizyon oranı 1998 yılına da aynı şekilde yansıtılmış olsaydı GSYH 

toplamı 270 milyar 947 milyon dolardan 326 milyar 220 milyon dolara çıkmış 

olacaktı. 

Ve böylece kişi başına gelirimiz de 1998 yılında 5.223 dolar olacaktı. 

Bu ne ifade ediyor? 

GSY revizyonları AK Parti’nin ekonomide durduğu son yıllara piyango vurdurmasaydı 

ve adil bir şekilde eski yılların gelirini de artırmış olacaktı. Böylece 1998 yılı kişi 

başına gelirin 5.223 dolar olacağı anlaşılacaktı. 

Şimdi asıl noktaya gelelim: 

1998 yılının 5.223 doları aradan geçen sürede ABD enflasyonu oranında 2020 

değerine yükselirse ne olur? İşte kilit nokta burası. 

1998 yılının 5.223 dolarının 2020 dolar karşılığı tam 8,283 dolara karşılık geliyor. (Bu 

hesap officialdata.org sitesinden otomatik hesaplanmıştır) 

O da ne? 

Oysa 2020 yılı kişi başına GSYH tutarımız şimdilik 8.155 dolar ama muhtemelen 8 

bin doların da altına düşecek. 

Bu tutar Türkiye’de 1998 yılının daha altında bir zenginliği ifade ediyor. 

Yani AK Parti ve Naci Ağbal eğer TÜİK ile gerçek bir GSYH hesabı sağlasalardı 

Türkiye’nin 1998 yılından bile daha fakir duruma düştüğü ortaya çıkacaktı. 

Kağıt üzerinde 3 kat büyüdük söyleminin altının ne kadar boş ve gerçekten uzak 

olduğunu şimdi görüyor musunuz? 

3 kat büyüdük derken aslında 1998 yılından bile kişi başına daha fakir olduğumuzu 

size kimse söyleyebilir mi? 

Ya da bugün aslında açıklanan verilerin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, 

hayatımızın sanal bir kıskaca alındığını nasıl öğrenebileceğiz? 
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Aksi halde bu sanal zenginlik söylemleriyle fakir ve işsiz olarak yaşamaya devam 

edeceğiz. 

Burada bir not daha eklememiz gerekiyor. 

2015 sonrası GSYH verileri istihdam gibi, elektrik tüketimi gibi verilerle uyuşmuyor. 

Yani gerçekte krizin daha ağır olduğu aslında belli ama GSYH hala reel olarak kağıt 

üzerinde artabiliyor. 

Eğer gerçek GSYH verilerine ulaşılabilirse aslında 1998 yılında daha fakir olduğumuz 

gerçeğini çok daha büyük farkla görebilecektik. 

Ama işin belki de en acısı şu olacaktı: Emsal ülkeler 2000-2020 arası dönemde bol 

para döneminde sınıf atlarken, Türkiye bırakın sınıf atlamayı, hızla geriye gitmeye 

devam ediyor. 

Bu yönde 3 ülke bizimle: Venezuela, Arjantin ve İran. İlerlemiyoruz, geriliyoruz. Ve 

sınıfımız değişti. 

  



11.01.2021 

40 

 

 

11 Ocak 2021, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Amerikan sistemindeki bozukluklar 
sonunda sosyal medyadaki çarpıklığa 
dayandı 
 

Son dönemde Amerikan siyasetine egemen olan kepazelikler ve hukuksuzluklar 

acaba yakın zamanda unutulur mu? Daha da önemlisi Amerikan demokrasisi ve 

idare sistemi kendini düzeltebilir mi? 

 

Dışa karşı insafsız 

Amerika'ya dışarıdan gelen tecavüzler bu sistemi hedef aldığı zamanlarda, bunlara 

karşı önlem almak kolaydı ve bu iş bazen insafsızca yapılırdı. Örneğin Japonya'ya 

Pearl Harbour baskınının cevabı, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları atılması 

ile verilmişti. New York'taki İkiz Kuleler'e ve Pentagon'a yapılan saldırılar ise, Irak ile 

Afganistan'ın işgaline dayanmıştı. 

Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz 

Mehmet Barlas 'Amerikan sistemindeki bozukluklar sonunda sosyal medyadaki 

çarpıklığa dayandı' 

 

İçeride çaresizler 

Ne var ki Amerikan Kongresi'ni Amerikalılar işgal etti. Amerikan başkentindeki sefil 

manzaraların nedeni, bu ülkede kasım ayında yapılan başkan seçimine hile 

karıştırıldığına ilişkin kuşkulardı. Olayı daha da tırmandırabilecek gelişme ise, bu ayın 

20'sine kadar ülkenin meşru başkanı olan Trump'ı hedef alan komplo söylentileridir. 

Bu söylentiler arasında Trump'ın hemen görevden azledileceği ve hatta hapse 

atılabileceği de vardır. Bu arada Trump'ın Yardımcısı Pence'in Trump'ı satması da, 

Washington'daki kepazeliklerin bir tanesidir. 

 

Yeni sansürcülük 

Tabii bir de bütün dünyayı ilgilendiren ve Trump'a uygulanan hem sosyal medyadaki 

hem de yazılı merkez medyadaki sansürlerdir. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de 

Türkiye gibi ülkelere "WhatsApp"ın uygulayacağı yeni model gündeme geldi. 8 

Şubat'a kadar bu yeni uygulamayı kabul etmeyenler WhatsApp'ı 

kullanamayacaklarmış. 

 

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/video/haber/mehmet-barlas-amerikan-sistemindeki-bozukluklar-sonunda-sosyal-medyadaki-carpikliga-dayandi
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-amerikan-sistemindeki-bozukluklar-sonunda-sosyal-medyadaki-carpikliga-dayandi
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Dünya yaşanmaz olacak 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik 

Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 

WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi. 

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "İllüzyon yaptılar; sosyal medya 

"sahipli" değil, diye. Yeterli etki gücüne ulaşınca sahipleri ortaya çıktı. 

Devletlerin değil, dev şirketlerin güçlü olduğu döneme doğru hızla ilerliyor 

dünya. Büyük dörtlü veri tekeli olarak davranmaya başladığında dünya hepten 

yaşanmaz olacak." sözleriyle duruma tepki gösterdi. 

 

Veri güvenliği tehlikede 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç 

da, "Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! 

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı 

menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor." dedi. 

 


