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Tarım üretici fiyatlarında 18 ayın 

zirvesi 
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Ocak 2021'de bir 

önceki aya göre yüzde 3,03 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 21,26 yükseldi 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. 

Endeks, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 3,03 artarken, bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 21,26 yükseldi. 

Endekste, on iki aylık ortalamalara göre ,se yüzde 15,72 artış gerçekleşti. 

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde 

yüzde 2,88 artış olarak gözlenirken, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,63 

yükseliş olarak öne çıktı. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 8,95 artış 

gerçekleşti. 

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39, 

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,54, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 

4,46 artış gerçekleşti. 
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Aylık en fazla artış yüzde 8,07 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda 

gerçekleşti. 

 

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren alt gruplar ise yüzde 

6,23 ile lifli bitkiler ve yüzde 4,44 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. 

Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 0,21 ile yağlı 

meyveler oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,56 ile tahıllar (pirinç 

hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 1,58 ile çeltik oldu. 

Yıllık en fazla artış yüzde 34,39 ile turunçgiller alt grubunda oldu. 

 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 

31,83 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 30,99 ile çeltik oldu. 

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 0,01 

ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. En az artış gösteren 

alt gruplar ise yüzde 10,68 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 12,96 

ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 14,17 

ile yağlı meyveler oldu. 

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 20 maddenin ortalama fiyatında 

azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 60 maddenin ortalama 

fiyatında ise artış gerçekleşti. 
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HGT Tarım, 1 milyon metrekareye 

dikey tarım fabrikası kuruyor 
Pimtaş'ın kuruluşlarından HGT Tarım, artan taze ve organik gıda talebini 

karşılamak amacıyla 1 milyon metrekarelik dikey tarım fabrikası kuruyor. 

PİMARGE ve Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak yürütülen dikey tarım 

projesi için gerekli çalışmalara başlandı. 

 

Artan şehirleşme ve sanayileşmeyle birlikte, yaşanan iklim değişiklikleri ve tarım 

arazilerinin yeteri kadar sulanamaması nedeniyle insanların taze gıda talebini 

karşılamak her geçen yıl daha zor hale geliyor. 

Bir yandan yaşanan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen 

çalışmalara katkı sunmak, bir yandan da insanların artan taze gıdaya ulaşma talebine 

cevap vermek amacıyla Pimtaş'ın kuruluşu HGT Tarım, 1 milyon metrekarelik dikey 

tarım fabrikası oluşturuyor. PİMARGE ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında 

kurulacak dikey tarım fabrikası için gerekli tüm çalışmalar başlatıldı. 

1 milyon metrekare alana kurulacak dikey tarım farbikası ile ilgili bilgi veren Pimtaş 

Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, dikey tarım uygulamasının başlıca 

geleneksel metotlardan farklı olarak topraksız tarım yapabilmenin bir yöntemi 

olduğunu söyledi. 

Hiçbir toprak kullanılmadan tamamen su ile tarım yapılabildiğini anlatan Tahmaz, 

"Dikey tarım sistemi sayesinde tarım arazisine ihtiyaç duyulmuyor. Suyun ise devir 

daim sistemiyle sürekli kullanılması sağlanıyor. Daha az su kullanımı ile daha çok 



16.02.2021 

6 

 

verim elde etmemizi sağlıyor. Yetineceğimiz mineral ihtiyaçlarını suda karşılayan 

ürünler, hiçbir gübreleme ilacı kullanılmadan, özel LED ile ışıklandırılarak verimli hale 

getirilecek. Yaptığımız son çalışmalarımızda bir marul toprakta 60 günde 1 mahsul 

verirken, akıllı tarım sistemiyle bu süre 15 günde 1’e iniyor. Sürekli çalışan, özel 

yazılımlı otomasyonlarla kontrol edilen ürünler yüzde 100 organik olmaları dışında 

uygun fiyata taze ürün almak isteyen müşteriler için vazgeçilmez oluyor." şeklinde 

konuştu. 

 

"Projemiz ekonomiyi canlandıracak" 

"Geleneksel çiftçiliğin ekilebilir arazi gereksinimleri, gelecek nesiller için sürdürülebilir 

kalamayacak kadar büyük ve istilacıdır" diyen Şamil Tahmaz, ekilebilir arazinin 

2050'de 1970'e göre yaklaşık yüzde 66 oranında düşmesinin beklendiğini kaydetti. 

Dikey tarımda geleneksel yöntemlere göre dönüm başına 10 katından fazla verim 

elde edildiğine dikkat çeken Tahmaz, tropikal olmayan alanlarda yıl boyunca mahsul 

elde edildiğini aktardı. 

Sistemde kullanılacak olan tüm ürünlerin tamamen geri dönüşümlü olduğunu belirten 

Şamil Tahmaz, "Dikey tarımla çevre sorunları tarım endüstrisi için daha az tehlikeli 

hale geliyor. Çiftçiler böcek ilacı gibi kimyasallar kullanmıyor. Bu nedenle tüm süreç 

çevre dostu çalışır. Dikey tarımın sürdürülebilir çevre üzerinde önemli bir rolü var. 

Ayrıca zirai bilgiye ihtiyaç duyulmadan taze ve sağlıklı ürünler yetiştirmesine ve 365 

gün üretim yapılmasına imkan sağlıyor. Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla hayata 

geçireceğimiz dikey tarım fabrikası sayesinde bir yandan ülkemizin doğal 

kaynaklarını korurken diğer yandan insanların en çok ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerine 

istedikleri zaman ulaşabilmelerine katkı sunacağız." dedi. 
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Moody’s Türk bankalarında 

yaşanacak değişikliği duyurdu. 2 

katına çıkacak 

 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de katılım bankalarının 

toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yıl içerisinde 2 katına 

çıkmasının beklendiğini açıkladı.  

Moody's'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde Katılım 

Finans Dairesi Başkanlığı kurulmasının sektöre fayda sağlayacağı belirtildi. 

Açıklamada, "Aralık 2020 itibarıyla yüzde 7,2 seviyesinde olan Türkiye'de katılım 

bankaları varlıklarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 

yıl içerisinde 2 katına çıkmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Türkiye'de katılım bankacılığı varlıklarının geçen yıl yüzde 54 artış kaydettiği bildirilen 

açıklamada, "Hükümetin giderek artan şekilde katılım bankacılığı üzerinde 

durması, katılım bankacılığı sektörü ve katılım bankalarının kredisi için pozitif." 

denildi. 

Türkiye'de katılım bankacılığı pazar payındaki artış hızının yüksek olmasına karşın 

Körfez ülkelerine kıyasla payın düşük olduğu belirtilen açıklamada, Körfez ülkelerinde 

katılım bankacılığı varlıklarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının 

ortalama yüzde 40 seviyesinde bulunduğu kaydedildi. 

Açıklamada, "Hükümet, katılım bankacılığının geliştirilmesini İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi için temel bir dayanak olarak değerlendiriyor." 

denildi. 
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Emtia 5.0 dönemi mi başlıyor? 
Trilyonlarca dolarlık hükümet teşvikleri ve dünyanın en büyük hammadde 

tüketicisi Çin’den gelen talebin de yardımıyla emtia fiyatlarında güçlü bir 

yükseliş var. Analistlere göre bu emtiada 19’uncu yüzyıldan bu yana 

5’inci yükseliş turunun başlangıcı. 

 

Borsa ve tahvilden sonra üçüncü büyük varlık sınıfı emtiada dikkat çekici bir ralli 

yaşanıyor. Tahıllardan metallere ve enerji fiyatlarına kadar birçok hammaddenin fiyatı 

son yılların en yüksek seviyelerinde. Bu yükseliş emtiada yeni bir süper döngü 

beklentisini körükledi. 19’uncu yüzyıldan bu yana dört süper döngü yaşayan emtia, 

Wall Street’in dev bankalarına göre beşinci tura başlamış olabilir. Trilyonlarca dolara 

ulaşan hükümet teşvikleri ve daha zayıf bir dolar beklentisi analistlere göre, Emtia 5.0 

için zemin hazırladı. Bir diğer önemli etken ise dünyanın en büyük emtia tüketicisi 

Çin’de talebin artmaya devam etmesi. 

Bakır ve petrolde güçlü yükseliş sürüyor 

S&P GSCI Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 13.5 yükseldi. Endeksteki metal 

fiyatları geçtiğimiz yılın dip seviyesinden yüzde 57 yükselirken, tarım ürünlerinde 

yüzde 50’den fazla artış kaydedildi. Bakır fiyatları, güçlü talep ve sıkı tedarik 

beklentisinin desteği ile geçen hafta çıktığı sekiz yılın en yüksek seviyesini geçerek 

8.300 dolarla Eylül 2012'den beri en yüksek seviyesini gördü. 

Ortadoğu'da gerilimlerin yeniden gün yüzüne çıkması petrol fiyatlarını yeniden 13 

ayın zirvesine taşıdı. ICE'de Brent fiyatı dün sabah 63,76 dolar/varile çıktı. Rallinin 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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ortaya çıkmasındaki en büyük neden, devasa miktardaki parasal ve mali politikaların 

COVID-19 krizi boyunca enflasyonu desteklemesi ve fon yöneticilerinin kendilerini 

korumak için petrol ve metal gibi güvenli liman varlık piyasalarına girmek konusunda 

cesaretlenmesi. 

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, emtiada 

yıllarca devam edecek yeni bir süper döngünün başlamış olabileceği belirtiliyor. 

Marko Kolanovic liderliğindeki analistler tarafından hazırlanan raporda pandemi 

sonrasında beklenen güçlü ekonomik toparlanma ve enflasyondan korunmak için 

hedge ihtiyacının emtia talebini yüksek tutabileceği ifade ediliyor. Raporda enflasyon 

ve tahvil faizlerinin emtianın kaderini değiştirdiği ifade ediliyor. Goldman Sachs da 

yakın tarihli bir raporunda, "Emtia fiyatlarındaki toparlanma aslında emtialar için çok 

daha uzun bir yapısal boğa piyasasının başlangıcı olacak” ifadelerine yer veriyor. 

Sanayileşme ve kentleşme tetikliyor 

Emtia piyasalarında uzun dönemli fiyat patlamalarını tanımlamak için kullanılan süper 

döngüler, birçok nedenden dolayı talepteki şok değişimlerin sonucu olarak ortaya 

çıkıyor. 20. yüzyılın başında bir dünya gücü olarak ortaya çıkan ABD’nin hızlı 

sanayileşmesinden, 21. yüzyılın başlarında Çin'in yükselişine kadar, bu tarihsel 

sanayileşme ve kentleşme dönemleri hammadde talebinin katlanarak artmasını 

sağladı. Buna spekülatif alımların da eşlik etmesi fiyatların uzun süre yüksek 

kalmasına neden oluyor. 

Yeşil ekonomi metalleri destekleyecek 

COVID-19 sonrası güçlenen yeşil ekonomi teşvikleri birçok metalin fiyatı için itici güç 

olacak. Demir cevheri, bakır, çinko, alüminyum ve gümüş dahil olmak üzere çeşitli 

metallerin yoğun olarak kullanıldıkları çevreci ekonomiden destek bulması bekleniyor. 

Yeşil teknoloji de dahil olmak üzere tüketici odaklı teşvik ve hızlandırılmış altyapı 

yatırımları, metallere endüstriyel talebi canlandıracak. 

Son 120 yılda hammadde piyasalarındaki 4 süper döngü: 

"Süper döngü" terimi ilk olarak 2005 yılında Citigroup analisti Alan Heap tarafından 

kullanılmıştı. 19’uncu yüzyıldan bu yana; fiyatların yükselişe geçmesi, zirve yapması 

ve normal trende geri dönmesinin uzun yıllara yayıldığı dört farklı emtia fiyatı süper 

döngüsü yaşandı: • 

1899-1932: İlk döngü, 19. yüzyılın sonlarında ABD’nin sanayileşmesi ile aynı zamana 

denk geliyor. Metal fiyatları 1916’da zirve yaptı. Yükseliş trendi boyunca metal 

fiyatlarındaki artış yüzde 105.7 oldu. Bu döngü içinde tarımsal ürün fiyatları da 

1917'de zirve yaparken, bu ürün grubundaki fiyat artışı yüzde 52.8 olarak gerçekleşti. 

Ham petrol fiyatları da 1920’ye kadar yükselişini sürdürdü ve yüzde 400’den fazla 

değerlendi. 
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• 1933-1961: 1930'larda İkinci Dünya Savaşı'ndan önce küresel silahlanmanın 

başlaması emtia fiyatlarında büyük bir yükseliş dalgası yarattı. Petrol dışı emtia 1951 

yılında zirve yaptı ve yükseliş sürecinde fiyatlardaki artış yüzde 72’yi buldu. 

• 1962-1995: Avrupa ve Japonya’da savaş sonrasında yeniden inşa ve yapılanma 

çalışmaları küresel piyasalara damgasını vurdu. Dev ülkelerdeki sanayileşme fırtınası 

fiyatlarda yükselişi tetikledi. Bu dönemde petrol dışı ürünler 1973 ve petrol fiyatları 

1980’de zirve yaptı. 1973 ve 1998 yılları arasında ham petrol fiyatları yüzde 363.2 

yükseldi. 

•1999-2011: Son büyük emtia süper döngüsünün arkasında başta Çin olmak üzere 

BRIC ülkelerinin hızlı sanayileşmesi ve kentleşmesi bulunuyor. Çin, Hindistan, 

Rusya, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde artan nüfus, refah düzeyi, sanayileşme 

ve kentleşmeyle birlikte enerji, tarım ürünleri ve metal fiyatlarında yukarı yönlü 

hareket meydana geldi. 2010 itibariyle petrol dışı ürünlerde çıkış yüzde 81.3 olarak 

gerçekleşti. 2000 yılında tonu 2.000 doların altında olan bakırın fiyatı Şubat 2011’de 

10.190 dolarla rekor seviyeye çıktı. Bazı tahılların fiyatı iki katından fazla artış 

gösterdi. 

Çin emtiadaki yükseliş dalgasında ön saflarda yer alacak 

Refinitiv Yükselen Piyasalar Emtia Direktörü Fabrice Tayot, yeni süper döngüde 

Çin’in ön saflarda olacağına inanıyor. Çin, COVID-19'un etkisinden kurtulurken, emtia 

talebinin şimdiden yeni süper döngüye liderlik ettiğini söyleyen analiste göre Çin şu 

nedenlerle dikkatle izlenmeli: 

• Çin, 2000'li yıllardan beri geniş bir ürün yelpazesinin önde gelen tüketicisi 

olarak ortaya çıktı ve iç talebindeki herhangi bir artış, piyasaları yeni zirvelere 

taşıyabilir. 

• Çin ham petrol ithalatı milyon varil cinsinden bakıldığında 2020'de 2019'a göre 

yüzde 9.5 arttı. 2020'de Çin ham petrol ithalatı beş yıllık ortalamanın oldukça 

üzerinde gerçekleşti. 

• Dünya Bankası da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar 2021'de yüzde 8-9 gibi 

güçlü bir GSYİH büyümesi tahmin ettiğinden LNG, rafine ürünler, stratejik 

metaller ve tarım ürünleri gibi pazarlarda güçlü talep yaratması bekleniyor. 

• Çin Komünist Partisi'nin 100. yıldönümünü nedeniyle 2021'de ekonomiyi 

destekleyecek politikalar izlenmesi bekleniyor. 

• Teşvik politikasının yanında, artan ithalat nedeniyle Çin Merkez Bankası’nın 

yuanın değerlenmesini sağlamak için faiz oranlarını muhtemelen yüksek 

tutacağı tahmin ediliyor. 

  

https://www.dunya.com/finans/petrol/brent-petrol
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TÜİK Başkanlığına Ahmet Kürşad 

Dosdoğru vekaleten atandı 
TÜİK Başkanı Şirin görevden alınarak yerine Başkan Yardımcısı 

Dosdoğru atandı. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad 

Dosdoğru'nun vekaleten atandığı bildirildi. 

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumunun 

Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini 

yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır." denildi. 

TÜİK kısa süre önce, en çok eleştiri alan enflasyon ve işsizlik verilerine yönelik 

danışma kurulları oluşturdu. İlgili kurullara da tanınmış birçok akademisyenin de 

aralarında barındıran kişileri atadı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör 

örgütünün başını ezmek 

boynumuzun borcu 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit 

edilmesiyle ilgili olarak, "Terör örgütünün başını ezmek boynumuzun 

borcu haline gelmiştir" dedi. Erdoğan, hükümetin operasyonla ilgili olarak 

Meclis'i bilgilendireceğini açıklarken, terör örgütü üyelerine de 

seslenerek, "Terör örgütü içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum; 

gelin, bunlardan kurtulun. Aileleriniz sizi Diyarbakır'daki o çadırda 

bekliyor" dedi 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı; 

Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantıyla hitap etti. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

"Sözlerimin hemen başında içinde bulunduğumuz mübarek Receb-i Şerifinizi tebrik 

ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile  

HAİN SALDIRI BÜTÜN DETAYLARIYLA GÜNDEME GELECEK 

Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör 

meselesiyle ilgili bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 

Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit 

edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir 

kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl 
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bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık. Çok 

uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle 

bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta 42 terörist bu esnada gebertildi. Esirleri 

bunlar mağarada iyice köşeye sıkıştırarak en sonunda, Meclis'te biz bir soruşturma 

önergesi vererek bunun bütün detaylarını gündeme getirecekler. Bu sabah grup 

başkanımız Naci Bey ile konuştuk, adımını atacağız. Bunların parlamentodaki 

temsilcilerinde yalan bol. İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. işin içinde olan Milli 

Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacak. 

ABD'YE: BAL GİBİ YANINDASINIZ 

Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. 

Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. 

Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız. Bunu başından beri hep gördük. Kuzey Irak'a 

binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler. Biz sizinle 

NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. 

Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer 

alacaksınız. 

Her geçen yıl daha da gelişen donanımı, teknolojiyle Türk ordusunun önünde 

durabilecek ne bir terör örgütü ne bir piyon güç vardır. Askerimizin karşısında 

duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce 

kaçırdığı polis var, asker var, öğretmen var. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi 

aileleri bizzat gelip görsünler istedik. Malatya'da gösterilerek teslimi yapılıyor. Bu 

masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle olursa olsun terör örgütüne 

sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır. 

"BAY KEMAL İYİ ÖĞREN" 

Bay Kemal bunları iyi öğren. Kimin nerede, ne yaptığını biz iyi biliyoruz. Sen de 

öğreneceksin. Yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla Ankara'dan İstanbul'a 

yürümeye benzemez. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Bunun bedelini bu 

millet size ödetecek. Bu sözüm, ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve uzantılarıyla hiçbir 

mesafe koyamayanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti mahkeme kararlarını hiçe sayıp, 

sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz 13 masum insanın infazından sorumlusunuz. 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KATLİAMLARI 

Aynı terör örgütün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne 

kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Anne karnındaki çocuktan 

kundaktaki bebeğe, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanımız 

vardır. Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi 

tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin 

Pınarcık'ta 16'sı çocuk 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan 

katledenlerdir. 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Tatvan'da 13 sivili, 1992'de 

Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar; 1993'te Siirt'te bir okul bahçesinde 13'ü 
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çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Başbağlar'da 33 sivili, Bahçesaray'da 14'ü 

çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. 1994'te Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te 

Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir. Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Anafartalar 

ve Güvenpark'a kadar her yerde tüm sivilleri hedef alanlardır. 6-8 Ekim'de 37 

vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ü, 

Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Aybüke Yalçın'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır'da 

dershaneye giden 6 evladımızın, Batman'da 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. 

Bağcılar'da Serap Eser kızımızı otobüste yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet için 

çalışmaları engellemek amacıyla şantiye basan işçi öldüren alçaklardır. Bunların sivil 

katliamlarını kitaplaştırırsak, batılıların anlı şanlı ansiklopedileri kadardır. 

2023'te bir başka seçim yaşayacağız. Her fırsatta her zeminde terör gerçeğini 

anlatmayı sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi, kutlu mücadelemizden 

vazgeçireceği sanılmasın. 

RİZE'YE YAPILAN YATIRIMLAR 

Ülkemizin en batısında ne varsa en doğusunda da aynı imkanlar var. Rize-Artvin 

Havalimanı Aralık 2021'de bitiriyoruz. Oranın da gözetleme kulesi çay bardağı 

olacak. Türkiye'nin 81 vilayetinde tüm vatandaşlarımız her konuda belli bir standardın 

üzerinde hizmet alıyor. Aynı şekilde geçmişte tüm kesimlerden vatandaşlarımızın 

hayatını olumsuz yönde etkileyen yasaklar, baskılar, sınırlamalar da ortadan 

kalkmıştır. Darbelerin, vesayetin Türkiye'sinden, milli iradenin yönetim sistemine yeni 

sivil Anayasası'nı konuşabilen bir Türkiye'ye geldik. 

Ülkemizin demokraside, ekonomide geldiği seviye itibariyle, gördüğümüz için terör 

meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı attık. Samimiyetle uzattığımız el terör 

örgütü tarafından ısırıldı. Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte 

salgının olduğu dönemde bir kongre yapıyoruz, salon lebalep dolu. Biz milletimizin 

gösterdiği istikamette daha çok çalışarak yolumuza devam ettik. Ne bölge insanıyla, 

ne Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını 

ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Teröristleri kıskaca alıyoruz. Ne Kandil, 

ne Sincar terör örgütü için güvenli değildir. O dağlara kar yağdı. Mehmetçiğimiz o 

dağlarda. Bir gece ansızın teröristlerin tepesine binebilecek inanca, kararlılığa 

sahibiz. 

"BİR KEZ DAHA SESLENİYORUM" 

Terör örgütü içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum; gelin, bunlardan kurtulun. 

Aileleriniz sizi Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. Türkiye, samimi pişmanlık gösteren 

herkese şefkatle muamele etmektedir. Unutmayın vakit daralıyor. Kendinizi bu kirli 

yapıdan kurtarın. 

Dünyaya bir kez daha açıkça ifade ediyorum; artık hiçbir ülke, kurum ve kuruluş 

Türkiye'nin Suriye harekatlarını sorgulayamaz, karşı duruş sergileyemez. Bu katliamı 

yapanlar güçlerini ve cesaretlerini kör bir Türkiye düşmanlığıyla terör örgütüne 
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destekleyenlerden almaktadır. Herkesin önünde iki yol var; ya Türkiye ile birlikte 

amasız, fakatsız tavır alacaklar, ya bu eli kanlı terör örgütünün ortağı olarak önce 

vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler. 

Son 7-8 yılda sayısız tuzak kurdular, oyun oynadılar. Bunların hepsini boşa çıkarmayı 

başardık. Önümüzde 2023 hedefleri var. Amacımız ülkemizi bu tarihe yeni ve sivil bir 

Anayasa ile ulaştırmaktır. 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahip. Bunun için sizlerden 

2,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum." 
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Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Gara 

tepkisi 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi kralı için bile yas ilan edildiğini 

belirterek “13 şehit için neden yas ilan edilmedi? Devlet bu durum için kaç yıldır 

neden bir şey yapmadı? Sorumlular hesabını vermeli” dedi.  

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 

başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.  

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; Gara’da gerçekleştirilen askeri 

operasyonda 13 yurttaşın şehit edilmesine çok üzüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu’nun 

“Büyük bir acı yaşıyoruz, 13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi. Suudi 

Arabistan kralının vefatının ardından bile yas ilan edilmişti. Bunun için neden 

yas ilan edilmiyor? Devlet bu durum için kaç yıldır neden bir şey yapmadı? 

Şimdi bu çıkışı neden yaptılar? Sorumlular bunun hesabını vermeli” dediği 

öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre kurmayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 

hafta söz ettiği ancak açıklamadığı müjdenin Gara operasyonuyla ilgili olduğu 

iddialarını anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin devlet adamı olup 

olmadığı burada belli olur. Rahmetli Bülent Ecevit, Apo’nun yakalandığını ve 

Türkiye’ye getirileceğini Rahşan Hanıma, bile söylememişti” ifadelerini kullandı. 
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Zincir marketlerin önlenemez 

yükselişi ve gıda fiyatları 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

16 Şubat 2021 Salı 

 

Perakende ticaretin düzenlenmesi ile ilgili yeni kanun teklifi hazırlandı. Teklifin 

ayrıntılarını dün yazdık. Avrupa Birliği’nde 1 Kasım 2021 itibariyle uygulamaya 

konulacak “Tarım ve Gıda Tedarik Zincirinde İşletmeler Arası İlişkilerde Haksız 

Ticaret Uygulamaları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2019/633 sayılı 

ve 17 Nisan 2019 tarihli Direktifi”ne uyum sağlamak üzere hazırlanan kanun teklifi 

çok önemli düzenlemeler getiriyor. 

Uygulanırsa, üreticilerin, tedarikçilerin yaşadığı birçok soruna çözüm getirecek 

düzenlemeler var. Örneğin, zincir marketlere tarım ve gıda ürünü satanlara 120 gün 

vadeli çek verildiğini, ödemelerin çok geç yapıldığını biliyoruz. Yeni düzenleme ile yaş 

meyve sebze, bozulabilir tarım ve gıda ürünlerinde en geç 30 gün içerisinde ürün 

bedelinin ödenmesi öngörülüyor. 

Yine en çok yaşanan sorunlardan birisi zincir marketlerin birçok masrafını, giderini 

üretici ve tedarikçilere yüklemesi. Yeni mağaza açıldığında veya tadilat yapıldığında 

markete ürün veren üretici ve tedarikçilere “burada sizin ürünler satılıyor” denilerek 

katılım bedeli alınıyor. İndirim kampanyalarında, promosyon çalışmalarında yine 

üretici ve tedarikçilerden katılım payı alınıyor. 

Üreticinin satışa sunulan, rafa konulan ürünü için raf kirası alınıyor. Kanun teklifi 

aynen kabul edilirse bu tür haksız katılım bedelleri alınamayacak. 

Yasa çıkarmak kolay uygulamak zor 

Türkiye’de yasa çıkarmak, mevzuat ile ilgili düzenlemeler yapmak çok kolay. Kanun 

teklifi hazırlanıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getiriliyor. İktidar çoğunlukta 

olduğu için kabul ediliyor. Tüketicinin, üreticinin yararına olan bu tür düzenlemeler 

muhalefet partileri tarafından da destekleniyor. Bu nedenle yasa çıkarmak kolay. 

Fakat, o yasayı uygulamak her zaman kolay olmuyor. 

Türkiye’nin en ücra köşesine kadar giren, köylerde, tatil sitelerinin içinde açılan zincir 

marketler özellikle tarım ve gıda ürünlerinde piyasayı ve fiyatı belirleyici konumdalar. 
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Her birinin 8-10 bini aşan market sayısı ile bu zincir marketler gıda piyasasını 

yönlendiriyor. 

Devletin kaynakları ile destekleniyor 

Devlet de bu mağazalara ciddi destekler sağlıyor. Soğan ve patates örneğinde 

olduğu gibi, içerde fiyatlar yükselince ithal edilen ürünler ucuz fiyata bu market 

zincirleri aracılığıyla piyasaya sunuluyor. 

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla canlı hayvan veya et ithal edilerek bu marketlerde 

satışa sunulurken yerli üretim yapan besiciler çok sıkıntılı günler yaşıyor. Yaş meyve 

sebze ve diğer gıda ürünlerinde de piyasayı belirleyici konumunda olan marketler 

istedikleri gibi fiyat belirliyor. Üretici veya tedarikçi bu kadar yaygın zincir marketlerde 

ürününü satabilmek için dayatılan birçok koşulu kabul etmek zorunda bırakılıyor. 

Sattığı ürün bedelinden daha fazla raf kirası, promosyon, mağaza açma bedeli, kredi 

kartı katılım bedeli tahsil edilen ve bu nedenle mahkemeye giden üreticiler var. 

Gıda fiyatlarındaki artışın önemli nedenlerinden birisi bu kadar yaygın mağaza ağına 

sahip zincir marketlerin aşırı kar hırsı. Üreticiden olabildiğince ucuza alıp, tüketiciye 

olabildiğince yüksek fiyata satıyorlar. Pazarcı esnafı, manavlar da bu marketlerdeki 

fiyatı esas alarak fiyat belirliyor. 

Pandemi nedeniyle otel ve restoranların büyük oranda kapalı olması, pazardan 

çekilmeleri tarım ve gıda ürünlerinde zincir marketler tamamen rakipsiz 

kaldı.İstedikleri gibi at oynatıyorlar. 

Üretici ve tüketici koşulları kabullenmek zorunda kalıyor 

Zincir marketler her geçen gün pazarda egemenliğini artırırken, milyonlarca üretici ve 

tüketici dayatılan şartları kabul etmek zorunda bırakılıyor. Üreticiler ve tedarikçiler 

örgütlü değil. Zincir marketlere ürün verebilmek, rafta yer alabilmek için kendi 

aralarında acımasız bir rekabet içindeler. Zincir marketler onların bu örgütsüz ve 

güçsüz yapısını kullanarak istediği fiyata ürün alıyor. Ödemeleri 3-4 aya yayabiliyor. 

Ürünlerini satmamakla tehdit edebiliyor. Bakkal, manav esnafı giderek yok oluyor. 

Tüketiciye çok fazla seçenek bırakılmıyor. 

Avrupa ve Türkiye’de yasanın uygulanabilirliği 

Perakende sektörüne özel ilk yasal düzenleme niteliği taşıyan 14/1/2015 tarihli ve 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 29/1/2015 tarihli ve 

29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa yeterince 

uygulanamadığı için birçok sorun ortaya çıktı. Daha 6 yıl olmuşken şimdi bu yasada 

ciddi değişiklikler yapılıyor. Bu değişiklikler de Avrupa Birliği’nin yine bu konudaki 

direktifine dayandırılıyor. 
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Avrupa Birliği’nde çıkan yasalar uygulanıyor. Üreticinin çok güçlü örgütleri var. 

Kooperatifler çok güçlü. Tüketici de bilinçli ve örgütlü. Çıkan mevzuatı takip ediyor. 

Hakkını savunuyor. Buna rağmen yaşanan aksaklıklar bu tür direktiflerle düzeltilmeye 

çalışılıyor. Örneğin 1 Kasım2021’de yürürlüğe girecek direktifle perakende 

sektörünün üreticilere ve tedarikçilere karşı misilleme yaparak haksız rekabet 

yaratmaları önleniyor. 

Türkiye’de marketlere karşı kaç üretici mücadele edebilir. Marketlerin misilleme 

yapmasını kim önleyebilir? Marketler üreticiye “ürününü satmam” dediğinde 

yapabileceği bir şey yok. Türkiye’de kaç üretici yaş meyve ve sebze bedelini 30 

günde ödemeyen zincir markete “paramı ödemezsen sana ürün vermeyeceğim” 

diyebilir. Ya da kaç üretici 30 günde alacağını tahsil edemediği için zincir marketi 

mahkemeye şikâyet edebilir? Gerçekçi olmak gerekirse, bunu yapacak üreticinin 

güçlü ve örgütlü olması gerekiyor. 

Türkiye’nin en güçlü şirketleri, sanayi kuruluşları, kooperatifleri bile bu marketlerde 

ürünlerini verirken kendilerine dayatılan koşulları kabul etmek zorunda kalıyor. 

Özetle, tarım ve gıdada piyasanın oluşumu, fiyatların belirlenmesinde en etkili 

konumda olan zincir marketler fiyat artışında da başroldeler. Üreticiden ucuza ve 

uzun vadeli alınan tarım ve gıda ürünleri tüketiciye yüksek fiyatla satılıyor. Yasal 

düzenlemelerle bu yapı ne kadar değiştirilebilir? Bugüne kadar olan uygulamalara 

bakılırsa hiç de kolay değil. 

Ticaret Bakanlığı üretici ve aracıları da denetleyecek 

Kanun teklifi ile Ticaret Bakanlığı'na önemli yetkiler sağlanıyor. 2019/633 sayılı 
Avrupa Birliği Direktifi, tarım ve gıda tedarik zincirinde pazarlık gücündeki 
dengesizlikler nedeniyle, daha büyük ve daha güçlü aktörlerin kendi avantajlarına 
olacak bazı uygulamaları zayıf ve güçsüz aktörlere empoze etmelerini ve etik 
olmayan ticari davranışlarda bulunmalarını haksız ticaret uygulaması kabul ederek bu 
uygulamaları engellemeyi amaçlıyor. Kanun teklifinde bu konuda önemli 
düzenlemeler var. 

Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda çok sayıda değişiklik öngörülüyor. Bunlardan 
birisi de haksız ticaret uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Ticaret 
Bakanlığına verilmesidir. Bu yetki ile Ticaret Bakanlığı, üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin pazarlık gücü ve büyüklük gibi özelliklerini dikkate alarak haksız ticaret 
uygulaması kabul edilecek durumları belirleyebilecek. Haksız ticaret uygulamalarında 
caydırıcılığın sağlanabilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş 
yapanları teşhir ettiği gibi, Ticaret Bakanlığı da denetimlerde ortaya çıkan bilgileri, 
inceleme sonuçlarını kamuoyuna duyurabilecek. Ticaret Bakanlığı şimdiye kadar 
perakende işletmelerini denetleyebiliyordu. Kanun teklifi ile "Denetim" maddesinin 
kapsamı perakende işletmelerin yanı sıra üretici ve tedarikçileri de kapsayacak 
şekilde genişletiliyor. 
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İpotekli konut satışı altı ayda yüzde 

92 düştü 

 
Alaattin AKTAŞ  

16 Şubat 2021 Salı 

 

✔ Geçen yıl haziran ve temmuzda yüzde 9'lara gerileyen konut kredisi faizi 

ocakta yüzde 18'i aştı, faizde tam bir kat artış var. 

✔ Faizin böylesine tırmanması ipotekli satış ve devirlerin bıçak gibi 

kesilmesine yol açtı. İlk el satış ve ikinci el devirler ocakta geçen yılın 

temmuzuna göre tam yüzde 92 azaldı. 

Geçen yılın yaz ayları... Piyasalar pandemi yüzünden kan ağlıyor; turizm çökmüş, 

esnaf perişan, idari kararlarla çoğu işyeri kapanmak durumunda kalmış, 

kapanmayanlar da iş olmadığı için çok zor durumda... 

Ama bu dönemde bazı kesimler var ki, değmeyin keyiflerine! Ellerinde kalanlar kapış 

kapış gidiyor. Ne mi o elde kalanlar, alıcı bekleyen konutlar. 

Nisan ve mayısta ilk el konut satışı 6 bin kadarı ipotekli olmak üzere 15 bin dolayına 

inmiş. Müteahhitler ellerinde kalan konutları satmakta zorluk çekiyor. Bu sıkıntıyı 

aşmak gerek. 

Esnafa, çiftçiye, köylüye, KOBİ’ye, sanayiciye yeterince kredi açılmış, her kesime 

yeterince destek sağlanmış, doymuş bu kesimler krediye, desteğe (!), artık sıra 

müteahhitlerde... 

Öyle de yapılıyor zaten ve kamu bankaları eliyle konut için harika bir kredi olanağı 

yaratılıyor. 

Sonuç; nisan ve mayısta dip yapan satışlar tırmanışa geçiyor ve haziranda başlatılan 

ucuz kredi uygulamasıyla temmuzda zirveye ulaşılıyor. 

Temmuzdaki konut satışı 39 bini ipotekli olmak üzere 68 bini buluyor. 



16.02.2021 

21 

 

Yine aynı aydaki devir de 92 bini ipotekli olmak üzere 161 bine ulaşıyor. 

Hani “deniz bitti” denir ya, o şahane kredi de bir gün bitecekti ve yavaş yavaş bitiyor. 

Harç bitince de yapı paydos oluyor! Konut satışı hızla gerilemeye başlıyor ve geçen 

aralık ayındaki ipotekli satışlar pandeminin en şiddetli hissedildiği nisan ve mayısın 

bile altında kalıyor. 

Günde 155 satış! 

Meğer aralık iyi günlermiş! Ocak ayına geldik, günlük ipotekli ilk el konut satışı 155’e 

indi. Koskoca Türkiye’de ipotekli olarak her işgünü yalnızca 155 konut satılabildi. 

Ocak ayındaki ipotekli ilk el konut satışı 3 bin 248’de kaldı. İpotekli ikinci el devirler de 

7 bin 484 oldu. 

İşte ocak ayındaki ipotekli satış ve devirler, geçen yılın temmuzundaki düzeye göre 

tam yüzde 92 geriledi. 

 

“BANA FAİZİ SÖYLE, SANA SATIŞI SÖYLEYEYİM” 

Geçen yıl haziranla birlikte kamu bankaları eliyle özellikle sıfır konut alımına çok 

avantajlı koşullarda kredi kullandırılmaya başlanmasıyla birlikte konut kredisi faizi tüm 

bankacılık sistemi ortalamasına göre haziran ve temmuzda tek haneli düzeye inmişti. 
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Faizin dip yaptığı bu aylarda konut satışı ve devri de tırmandı. Haziran ve temmuzda 

aylık bazda rekorlar kırıldı. 

Sonrası grafikte! Faiz yukarı, satış ve devirler aşağı gitmeye başladı. 

Geçen haziran ve temmuzda yüzde 9.30 ve yüzde 9.11 olan ortalama faiz, ocak 

ayında artık yüzde 18.39 düzeyinde. 

Yani faiz ikiye katlandı, ipotekli satış ve devirler de yüzde 92 azaldı. 

Satış ve devirler sıfıra inmeyeceğine göre artık çok daha fazla geri gidiş pek 

beklenmemeli. 

Şubattaki satış muhtemelen ocak ayına yakın düzeyde gerçekleşir. Satış sonraki 

aylarda ise faizin de yataya dönmesiyle birlikte ılımlı bir artış gösterebilir. 
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Abdulkadir Selvi 

Milli Eğitim Bakanı ile köy okulunda 

16 Şubat 2021 

Sınır köyü Gödekli’de ders zilini çalmak için Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk’la Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan hareket ettiğimizde lapa 

lapa kar yağıyordu. Iğdır’a indiğimizde ise pırıl pırıl bir hava vardı. Ağrı 

Dağı olanca ihtişamıyla karşımızda duruyordu. Karlı yamaçlarına vuran 

güneş ışıklarını seyrederek Ağrı Dağı’nın eteklerinden Gödekli köyüne 

ulaştık. 

Gödekli deyip geçmeyin, tam dört ülkenin sınırlarının kesiştiği bir yere kurulmuş. 

Karşınızda Ermenistan, az öteniz Azerbaycan ve İran. Pandemi nedeniyle neredeyse 

bir yıldır yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir ortamda, köy okulunda ne hissedersiniz? 

İstiklal Marşımızın okunması, okul bahçesini dolduran çocukların cıvıltıları, Milli 

Eğitim Bakanı’nın ders zilini çalmasıyla yüz yüze eğitimin başlaması, dahası o 

çocukların gözlerindeki ışıltı... Okulu, çocukları, zil sesini ne kadar özlemişiz. Biz 

daha okuldan ayrılmadan sınıflardan çocukların cıvıltıları geliyordu. Milli Eğitim 

Bakanı ile oradan doğruca Türkiye-Ermenistan sınır kapısına geçtik. Aras Nehri’nin 

ayırdığı sınırdan Alican Hudut Karakolu’ndan Ermenistan tarafını seyrettik. Önceden 

buruk bir şekilde baktığım Ermenistan tarafını Karabağ zaferinden sonra farklı 

duygularla seyrettim. Hep izlenim aktaracak değilim. Milli Eğitim Bakanı ile yeni 

öğretim yılını da konuştuk. Onları da aktaracağım. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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BURUK BİR SEVİNÇ 

Milli Eğitim Bakanı’na önce ne hissettiğini sordum. “Hissettiğim şey aslında buruk 

bir sevinç” dedi. “Neden?” dedim. “Tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 

aynı anda neşe içerisinde başlayamamasından kaynaklanan bir 

burukluk” karşılığını verdi. Ardından ekledi: “Bazı çocuklarımın ‘Okullar lütfen 

açılsın’ diye gözüme baktığı anları hatırlıyorum ve onların sınıf seviyelerini 

açamadığım için bu burukluk derinleşiyor.” Ziya Selçuk onlara da söz 

verdi, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından risk azaldığı anda biz 

muhakkak süratle açarız” dedi. 

 

BAKANLAR KURULU’NU İŞARET ETTİ 

Köy okulları açıldı. 1 Mart’ta ilkokulların tüm sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar açılacak. 

Peki diğerleri? Milli Eğitim Bakanı yarın yapılacak kabine toplantısını işaret 

etti. “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde 

değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların 

Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla 

sürdürüldüğünü görüyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta 

kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her 

ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği 

konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz. Yine, 

Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime 

ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu 

olacak. Buna göre karar verilecek” diye konuştu. Zor bir karar. Ziya Selçuk, 
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günlük verilere göre hareket edildiğini anlatıyor ama sonuç itibarıyla “Biz 

hazırız” diyor. 

 

BÖLGESEL OLARAK AÇILABİLECEK Mİ? 

Her bölgenin, hatta her şehrin verisi farklı. Peki verileri iyi gelen bölgelerde okullar 

açılabilecek mi? Ziya Selçuk, “Nasıl ki sayın valilerimiz meteorolojik koşullarda 

ve diğer salgın durumlarında kendi şehirleri için tatil ilan edebiliyorlarsa, 

virüsle bağlantılı olarak da bu ilde okullarda yüz yüze veya uzaktan eğitime 

geçilip geçilmeyeceği konusunda karar alma imkânları var. Uluslararası 

normlara göre tamamen açılması gereken şehirler de var, verilere bağlı olarak 

belli ölçüde ve kriterlerde yüz yüze eğitime başlayabilecek şehirler de var. 

Dünyanın birçok ülkesinde başarıyla uygulanan bu normlara göre, valilerimiz 

bölgesel olarak okulu açıp kapatabilir” dedi. 

 

ÖĞRETMENLERE AŞI 

Milli Eğitim Bakanı, gittiği her ilde öğretmenlerle ‘Ziya Öğretmenle Eğitim 

Buluşmaları’ düzenliyor. Bakan toplantıya giderken, öğretmenlerin aşı takvimini 

sordum. “Önceki perşembe günü Sağlık Bakanlığı’na öğretmenlerimizin ihtiyaç 

duyulan bilgilerini gönderdik ve bunlar randevu sistemine yerleşecek şekilde 

bir otomasyon yazılımına konuldu. O işlemler büyük ölçüde bitti zaten ve 

şubatın son haftası, öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili sürecin başladığı hafta 

olacak” diye yanıt verdi. 

 

 

‘ÖĞRETMENLERLE BİRLİKTE AŞI OLACAĞIM’ 

Tabii hemen ardından “Siz aşı oldunuz mu” diye sordum. “Ben henüz aşı 

olmadım çünkü aşımı öğretmenlerimizle beraber olmak istiyorum” diyerek bu 

konuda meslektaşlarına öncülük etmek istediğini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı içi 

dışı eğitimci olan birisi. Bir şapkası bakansa, diğeri Ziya Hoca. O nedenle 

öğretmenlerle birlikte aşı olma kararına şaşırmadım. 
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Her vatandaşın cari açık yükü 7,4 

bin dolardır 
Esfender KORKMAZ 

 
16 Şubat 2021 

Merkez Bankası geçen hafta ödemeler blançosunu yayınladı… 

* 2020 cari açığı 36 milyar 724 milyar dolar oldu. 

* Doğrudan yatırımlar içinde gayrimenkul satışından 4 milyar 403 milyon dolar 

girdi. 

* Gayrimenkul dışında doğrudan yatırım sermayesi gelmedi denebilir. Çok az 

228 milyon dolar girdi. Yeni yatırım yapılmadı. Türkiye'deki yabancı sermaye 

yatırımlarının ihtiyacı için geldi. 

* Portföy yatırımlarından  5 milyar 493 milyon dolar net çıkış oldu.  

* 2020'de cari açığın ve bilinmeyen nedenlerle sermaye çıkışının finansmanı 

için Merkez Bankası rezervleri 31 milyar 862 milyon dolar azaldı.  

2003 - 2020 arasındaki 18 yılık dönemde cari açık toplamı 611 milyar 199 milyon 

dolar oldu. 

2003 - 2020 arasındaki 18 yıllık dönemde Türkiye 860 milyar 687 milyon dolar dış 

ticaret açığı verdi. 

AK Parti iktidarı 2003'te ihracatımızın 500 milyar dolara çıkacağını söylüyordu. 2020 

ihracatı 168,2 milyar dolar oldu. Hedefin ancak üçte birini tutturabildi… 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Dünya Bankası Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin  2020 yılında 

GSYH'sının 649 milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor. Tüm Türkiye bir yılda 649 

milyar dolar katma değer yaratıyoruz. Demek ki 18 yılda bir yıllık GSYH'sına eşit 

cari açık vermişiz. Yani 17 yıl kendimize, bir yıl yabancıya çalışmışız. Bundan 

daha büyük sömürü düzeni olur mu? 

Cari açık verirken kimse bize silah dayamadı. Eğer becerebilseydik biz de başka 

ülkeleri cari fazla vererek sömürürdük. Yani hata soyanlarda değil, bizde! 

Bu cari açığı yatırım malı ithal etmek için vermedik. Zaten yatırım yapsaydık, cari açık 

devam etmezdi. Buna rağmen 18 yıldır neden cari açığı durdurmak için önlem 

almadık? Söz gelimi Çine karşı her sene 18 - 20 milyar dolar dış ticaret açığı 

veriyoruz. Üstelikte teknoloji ve yatırım malı ithal etmiyoruz. Çin'den ithalata kimlerin 

çıkarı var? Neden Çin'e karşı kota uygulamıyoruz? 
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Bu sorulara iktisat mantığı ve ülke çıkarları açısından cevap bulmak imkanı yoktur.  

18 yılda ortalama her vatandaşın cari açık yükü 7,4 bin dolardır. 

Bu yükün bir kısmını  bu günkü refahımızdan ödedik. Bir kısmını da dış borç olarak 

ödeyeceğiz. 

Cari açık kaynak kaybıdır. Hiçbir ülke bir yandan sürekli cari açık verip, diğer 

yandan kalkınmaz. Cari açık dış borca dönüştüğü için potansiyel büyümeyi de 

olumsuz etkiler. Dahası ödenen dış borç mürettabatının GSYH oranı büyüme 

oranından daha yüksek olursa, bu doğrudan yoksullaşma demektir. 

Bir ülke cari açıktan nasıl kurtulur? 

Kur sistemini değiştirir. Devalüasyon yapar… Parasının değerini düşürür... İhracatta 

rekabet gücü artar. İthalat pahalılaşır. TL yüzde otuzdan daha fazla düşük değerde. 

Ama ithalatta düşme, ihracatta artış olmuyor. Çünkü hukuki ve demokratik altyapı 

kalmadı. Güven olmadığı için kimse ithal girdi mallarını içeride üretmeye 

yanaşmıyor. Pahalı da olsa ithal ediyor. 

İkincisi hükümetler ithal girdi yerine içerde riski içerecek kadar üretime yüksek teşvik 

verirler. İktidarın böyle bir anlayışı ve niyeti yok. 

Üçüncüsü, hükümetler dış ticaret politikasını değiştirir. Tüketim malı ithalatını sınırlar. 

Çin'den incik- boncuk ithal etmeye devam ettiğimize göre, hükümetin böyle bir 

niyeti de yoktur.  

O zaman ekonomi tıkanır ve şimdi olduğu gibi cezasını halk çeker. 
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İbrahim Kahveci 

Bu partiye oy verir misiniz? 

Emekliliği unutun; size çalışmayı vaat ediyoruz... 

Üniversiteye gitme hayalini kısıtlıyoruz ve bugün üniversiteye gidenlerin sadece 

yarısından azı üniversitelere gidebilecek... 

Devlet iş kapısı olmaktan büyük ölçüde çıkartıyoruz. Artık KPSS hayali ile üniversite 

okuma dönemini de büyük ölçüde kapatıyoruz... 

*** 

Sadece bu üç vaat bile yeterli. 

Sizce böyle bir vaat silsilesi içinde olan bir parti ülkemizde yüzde kaç oy alır? 

Oysa halkımız seçimlerde pembe vaatlere alışmıştır. Mesela ‘kim ne verirse beş lira 

fazlası benden’; ya da ‘her mahalleye iki milyoner ve herkese iki anahtar’ ne güzel 

vaatlerdi. 

Bugün Türkiye tam da bu vaatler ve bu siyaset anlayışı yüzünden çöküyor. 

Evet, Türkiye 90’lı yıllarda girdiği “Orta Yaş Fırsatı” eşiğini adeta heba etti ve artık 

çöküşü yaşamaya başladı. 

*** 

Churcill, 2. Dünya savaşı başında yeniden Başbakan olduğunda İngilizlere “Size kan 

ve gözyaşından başka bir şey vaat etmiyorum” demişti. Çünkü, önceki İngiliz 

Başbakan Hitler’in sözlerine kanmış ve Hitler savaşı çoktan başlatma fırsatı 

bulmuştu. 

Bugün benzer durum Türkiye için de geçerli. Çalışmamız, üretmemiz ve bir üst lige 

çıkmamız gerekirken kötü yönetimlerle bu mücadeleyi kaybettik. 
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90’lı yıllardan bugüne adeta yerimizde saymayı bırakın, emsallerimiz hızla giderken 

biz geriledik. Hem de fırsat eşiği bizdeyken... 

Fırsatımız vardı; çünkü nüfusumuz tam da ekonomik patlama yapacak eşikte yer 

alıyordu. 

*** 

Nüfusumuzun yüzde 68’i çalışma çağında ama 21 milyon çalışana karşılık 13,5 

milyon emekli sayımız var. Bir kere peşin söyleyeyim, Türkiye şartlarında emekli 

sayımız olanın yarısından daha az olmalıydı. Bu bir felakettir. 

Çalışmak zorundayız ama işsizlik de hat safhada. İnsanlar ileri yaşlarda nasıl iş 

bulacaklar? Soru o kadar fazla ki... 

İyi ama çalışmadan nasıl kazanacağız? 

Bugün çalışan da sürünüyor, emekli de sürünüyor. Siyasetin lütfetmesine bağlı bir 

düzen kuruldu. 

Oysa İNSAN öncelikle BİREY olmalıdır. Birey olmak için de özgür olmalıdır. Özgür 

olmak için ise çalışmak ve kazanmak gerekiyor. 

*** 

Bugün kaynaklarımızı ve üretim gücümüzü adeta heba ediyoruz. Gücümüz ve 

potansiyelimiz çok yüksek olmasına rağmen bir türlü Türkiye için çalışamıyoruz. 

Türkiye, şu anda bile 35-40 milyon kişiye iş imkanı oluşturabilecek kapasite taşıyor. 

Tarımından sanayisine her alanda fırsatlar o kadar yüksek ki... Yeter ki imkanları 

kullanalım ve hep beraber kazanacak bir yönetim kuralım. 

Kaybet-kaybet ilkesinden kazan-kazan ilkesine geçmemiz gerekiyor. 

Bugün sosyal güvenlik sistemi açıkları için ve kamu personeline ödenen ücretler onca 

vergi yüküne rağmen vergi gelirlerinin yüzde 70’ini alıp götürmektedir. Bu oranı çok 

kısa sürede yüzde 50’nin altına ve 4-5 yıl içinde de yüzde 30’lara çekmemiz 

gerekiyor. 

*** 

Çalışmayı ve üretmeyi cazip hale getirmek birinci meselemiz olmalıdır. Bu nedenle 

de ilk şart verimliliği artırmak gerekiyor. 
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Üniversite sayısını ve üniversite öğrenci sayısını da bir an önce aşağı çekmek 

gerekiyor. O gençler ömür boyu vasıfsız yaşamak zorunda kalacaktır. Oysa teknoloji 

liseleri ve mesleki eğitim ile bu işi çözebiliriz. 

Kaynak verimliliği ile de kamudan başlamak üzere kalkınma modeli oluşturabiliriz. 

Kısaca bize kan ve göz yaşı gibi bir program gerekiyor. 

Çalışmak ve kazanmayı sağlayacak bir program. Emekli olduğunda da insan gibi 

yaşatacak bir program. 

Ama sorun şu ki, seçmen davranışımız bu gibi bir programa nasıl tepki verir. 

Geleceğini -kurtaracak bir programı sahiplenir mi? 

Yoksa kamu kaynaklarını talan ederek karanlık bir geleceğe yol almaya devam mı 

ederiz? 
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16 Şubat 2021, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK 

terörünün yanında yer alan ABD’yi 

çok sert uyardı 
 

Toplumsal yaşamımızın bir bölümünü ipotek altına alan PKK terörünün artık bir 

noktada tükenmesinin zamanı gelmiştir, geçmektedir. Son olarak esir aldıkları 

vatandaşlarımızı bir mağarada kurşuna dizmeleri, dilerim bardağı taşıran son damla 

olur. Devletin tüm kurumlarının ve yetkililerinin, PKK terörünü bitirmek için canla 

başla çalıştıkları kesindir. Ama yine de son nefesin kesildiği haberi bir türlü gelemedi. 

 

Terör gerçeği 

 

Türkiye'yi yönetmeye aday olan siyasetçilerin "terör" gerçeğini hesaba almadan 

hiçbir şeye aday olmayı düşünmemeleri gerekiyor. PKK yetmiyormuş gibi bir 

de FETÖ belası var başımızda. En çarpıcı olan gerçek de, bazen ülkedeki meşru 

muhalefetin, bazen de ülkenin uluslararası ittifaklarının, bu terör unsurları ile 

haşır neşir olmalarıdır. Nitekim PKK'nın son katliamında bize başsağlığı 

dileyen müttefiklerin yılan dilli olmalarını ya da FETÖ belasının bir 

Amerikan projesine dönüşmesini görmezden gelmek mümkün müdür? 

 

Sabrın sonu mu? 

Bu gerçeği sadece biz gazeteciler seslendirmiyoruz. Artık olay 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sabrını taşırmış durumda, Artık diplomatik nezaket 

lisanını kullanmaya gerek duymuyor Cumhurbaşkanı. Dün Rize'de söylediklerini 

hatırlayalım: 

 

"- Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 

Harekâtı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit 

edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir 

kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden 

bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep 

bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." 
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'Açıklama evlere şenlik' 

 

"- İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz 

teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin 

yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu 

başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR 

mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler." 

 

NATO ve samimiyet 

 

"- Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık 

yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, 

NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi 

davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer 

alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/irak

