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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
18 Aralık 2020 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VE BAŞKANVEKİLLİĞİNE 

SEÇME KARARI 
–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz AKINCI ve 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer TOPAL’ın 

Seçilmesine Dair Karar 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 
–– Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41) 

–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında 

Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere 

Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 

 

KURUL KARARI 
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 

75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201218-8.pdf
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Buğday, arpa ve mısırda sıfır 
gümrük vergisi kararı uzatıldı 
Sıfır gümrükle ithal edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 
30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak 10’uncu fasılda bulunan ve 

halen sıfır gümrükle ithal edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 30 

Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de  yayınlanarak yürürlüğe 

girdi. 

Kararda, İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan 10.FASIL Başlıklı 

tablonun sonundaki 1 numaralı dipnot “Gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar (bu 

tarih dahil) yüzde 0 olarak uygulanır” ifadeleri yer aldı. 

30 Ekim 2020’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile buğday, arpa ve 

mısırın gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar sıfırlanmıştı. 

30 Nisan 2021’e kadar sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebilecek ürünler ve Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) şöyle: 

1001.19.00.00.00 Makarnalık buğday 

1001.99.00.00.11 Adi buğday 

1001.99.00.00.12 Mahlut 

1001.99.00.00.13 Kızıl buğday 

1003.90.00.00.11 Beyaz arpa 

1003.90.00.00.12 Maltlık arpa 

1005.90.00.00.19 Mısır 
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Çiftçi icra ve hacizleri ertelendi 
 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, tüm haciz işlemleri 
ve icra takiplerinin 31 Mart'a kadar ertelendiğini açıkladı. 
 

 
 
Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yaptığı açıklamada, COVID-

19 un yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla borç ve haciz işlemlerinin 31 

Mart  tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. 

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer 

verildi: 

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgınının sosyal ve ekonomik 

hayatı olumsuz etkilediği görülmektedir.  

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, COVID-19 salgınının tarım 

sektöründe yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, 31.03.2021 tarihine 

kadar kurumumuzun kredi alacaklarının tahsili için yürütülmekte olan tüm haciz 

işlemleri ve icra takipleri durdurulacaktır.” 

Borcu olan binlerce çiftçinin yapılandırma açıklaması beklediği bildiriliyor. 
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Buzağı destekleme başvuruları e-
Devlet'e taşındı 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik önlemler 
kapsamında buzağı destekleme başvurularını e-Devlet üzerinden kabul 
etmeye başladı. Elektronik başvuruyla gerçek veya tüzel kişilerin il ve ilçe 
müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmeyecek. 
 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı destek başvurusu işlemlerini e-Devlet'e taşıdı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve 

yayılmasını engellemek amacıyla buzağı destek başvurusu işlemlerinin e-Devlet'e 

taşındığı belirtildi. 

Bu yılı "dijitalleşme yılı" olarak ilan eden Bakanlığın, çiftçi, vatandaş ve firmalara 

yönelik tüm iş ve işlemleri "e-tarım" portalında tek çatı altında topladığı bildirilen 

açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 

salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için yeni bir adım 

daha attık. Bu çerçevede 'Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli' tahsilatı ve örgütlü 

olmayan yetiştiricilerin buzağı destekleme başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan 

yapılabilmesi için 'edevlet.tarbil.gov.tr' adresi üzerinden 'Buzağı Destekleme 

Başvurusu Ödemesi' modülü devreye alındı." 
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Şahsen başvuruya gerek olmayacak 

Açıklamada, gerçek ya da tüzel kişilerin bir dakika gibi kısa sürede buzağı 

destekleme başvurusu ödemesini ilgili modülden kredi kartıyla yapabilecekleri 

belirtilerek, başvuru işleminin yetkili memurca kontrol edilerek işlemin tamamlanacağı 

aktarıldı. 

Elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişilerin il ve ilçe müdürlüklerine 

şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Tarım ve 

Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu 

sistemle, buzağı destekleme başvurusu yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaraları 

ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru 

yapmasına izin verilmeyecek." bilgisi verildi. 
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Çiftçi yüksek faizle icralık oluyor! 
Çiftçi, yüksek faizle göz göre göre yok ediliyor. Çiftçi kuruluşunun, çiftçiye 
kullandırdığı tarımsal kredilerin faiz oranları özel bankaların ticari faiz 
oranlarıyla yarışıyor. 

 

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçiye verdiği tarımsal kredilerin faiz oranı yüzde 

41’lere kadar çıkarken, 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan yüksek faizden dolayı da 

on binlerce çiftçi icralık duruma geldi. 

İcralık çiftçiler, günlerdir hükümetten borç yapılandırılmasıyla ilgili bir karar beklerken, 

çiftçilere kullandırılan kredilerin faiz oranlarıyla ilgili olarak ortaya skandal bir tablo 

çıktı. Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, çiftçiye 

kullandırdığı kredilerin faiz oranları yüzde 41’e kadar çıkarken, ortaya çıkan bu 

korkunç faiz, çiftçinin de nasıl sömürüldüğünü gözler önüne serdi. Türkiye’de indirimli 

tarımsal krediler çiftçiye sadece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 

tarafından kullandırılırken, çiftçiyi desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifleri 

tarafından kullandırılan indirimli tarımsal kredilerin faiz oranları yok artık dedirtti. 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/12/17/iftci.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/12/17/iftci.jpg
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ÇİFTÇİYE YÜZDE 41 FAİZ! 

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tarımsal kredilerde 

uyguladığı faiz oranları, çiftçinin faize çalıştığını gözler önüne serdi. 2018 Eylül ayı 

takipteki krediler faiz oranı yüzde 41 ile zirve yaparken, 2018 genelinde uygulanan 

faiz oranları da yüzde 30 ile yüzde 41 arasında seyretmesi dikkat çekti. 

“İNDİRİMLİ” KREDİLERİN FAİZLERİ ÖZEL BANKALARLA YARIŞIYOR 

Çiftçiyi desteklemek için Hazine tarafından kaynak ayrılan indirimli tarımsal kredilerin 

faiz oranlarının özel bankaların ticari faiz oranlarıyla yarışması, çiftçiye ve tarımsal 

üretime nasıl darbe vurulduğunu gözler önüne serdi.  2018 yılında Tarım Kredi 

Kooperatifleri’nde normal, erteleme ve takipteki kredilerin faiz oranları şöyle 

uygulandı: 2018 Eylül ayı normal faiz oranı yüzde 30 olarak uygulanırken, erteleme 

faiz oranı yüzde 33 olarak uygulandı. Kanuni takipteki faiz oranları ise Haziran ayında 

yüzde 29,5, Ağustos ayında yüzde 33,50, Eylül ayında yüzde 41, Kasım ayında ise 

yüzde 38 olarak gerçekleşti. 

2019’DA YÜZDE 20 İLE 31 ARASINDA DEĞİŞTİ 

2019 yılında faiz oranlarında 2018’e göre biraz düşme görülse de yine yüzde 20 ile 

yüzde 31 arasında seyretmesi dikkat çekti. 2019 Ocak ayı faiz oranı yüzde 26 iken, 

Mayıs ayı erteleme faiz oranı ise yüzde 31 olarak uygulandı. 2018 ve 2019’da yüzde 

30 ile yüzde 40 arasında seyreden faizler, 2020 yılında yüzde 20’lerin altına düştü. 

2020 Ocak ayında normal faiz yüzde 15,5 olarak uygulanırken, Ocak ayı sonunda 

yüzde 14’e düştü. Yine Ocak ayı erteleme faiz oranı ise yüzde 19,5 oldu. Bugün 

icralık duruma gelen ve traktör ile ahırlarındaki inekleri haczedilen çiftçilerin 

borçlarının altında da 2018 ve 2019 yılında uygulanan korkunç faiz oranları yatıyor. 

Uygulanan korkunç faizden dolayı çiftçilerin borçları katlanırken ödenemeyecek bir 

duruma geldi. Bundan dolayı, çiftçiler borçlarında oluşan yüksek faizlerin silinerek bir 

yapılandırma talebinde bulunuyor. 

ÇİFTÇİ, FAİZE VERDİĞİ KADAR KAZANIYOR MU? 

Artan girdi maliyetleri ve ürettiği ürününü de çoğu zaman değerinde satamayan 

çiftçiye, bu kadar yüksek oranda faizle kredi kullandırılması, Türkiye’de çiftçinin 

desteklendiğini değil, tam aksine yok edildiğini ortaya koydu. Tarımsal üretimin önemi 

her geçen gün artarken ve kırsalda üretimi artırmak için birçok destek verilirken, çiftçi 

kuruluşu tarafından çiftçiye yüzde 30, yüzde 40 faizle kredi kullandırılması, “Çiftçi bu 

kadar kazanıyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. 
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Döviz mevduatında yeni rekor: 231.5 
milyar dolar 
Merkez Bankası haftalık verilerine göre bireyler de tüzel kişiler de 11 
Aralık haftasında döviz mevduatlarını arttırdı. Döviz mevduatındaki artış 
4 Aralık haftasına göre ivme kaybetse de yükseliş 320 milyon dolar oldu. 

 
Vatandaşların döviz mevduatında artış aralık ayının ikinci haftasında da devam etti. 

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatı 11 Aralık haftasında 231 milyar 532 milyon lira ile rekor tazeledi. 4 Aralık 

haftasında 231 milyar 212 milyon dolar seviyesindeydi. Döviz mevduatında 320 

milyon dolarlık artış önceki haftaya göre ivme kaybına da işaret etti. Yabancıların TL 

varlıklarına girişi ise az da olsa 11 Aralık haftasında sürdü ve 135 milyon dolarlık net 

giriş sağlandı. 

Bireyler 106 milyon dolar alım yaptı 

Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Aralık’taki 231 milyar 212 milyon 

dolardan 231 milyar 532 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka 

istatistiklerine göre bireylerin döviz mevduatı 146.3 milyar dolardan 146 milyar 471 

milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı da 84.9 milyar dolardan 85 milyar 61 

milyon dolara yükseldi. Hem ticari hem de bireysel talep 11 Aralık haftasında devam 

etti. 

Döviz pozisyonu olarak bakıldığında ise gerçek kişilerin dolar mevduatı 75 milyar 580 

milyon dolardan 75 milyar 686 milyon dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz mevduatında 

Euro hesaplarının dolar karşılığı 33 milyar 536 milyon dolara geriledi. Kıymetli maden 

hesaplarının dolar karşılığı ise 34 milyar 325 milyon dolara çıktı. 

Yabancıdan 135 milyon dolarlık net alım 

Yabancı yatırımcının TL varlıklarına girişi 4 Aralık haftasındaki yatay seyrinden 11 

Aralık haftasında biraz hareketlendi. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet 

istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 11 Aralık haftasında net 41 milyon dolarlık 

hisse senedi ve 99 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4.5 

milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 



18.12.2020 

10 

 

Aralık itibarıyla 24 milyar 931,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 

milyar 207,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS 

stoku, 6 milyar 195 milyon dolardan 6 milyar 248.6 milyon dolara çıktı. Söz konusu 

dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4.5 milyon dolarlık satışla 228.1 

milyon dolardan 223.6 milyon dolara geriledi. Yabancıların 7 - 11 Aralık arası haftalık 

işlemleri 135 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 11 Aralık 

itibarıyla hisse senedinde 4 milyar 595 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve ŞBS'de ise 

sırasıyla 6 milyar 810 milyon dolar ve 182 milyon dolarlık net satış olmak üzere 

toplamda 11 milyar 587 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 11 Aralık ile biten haftada, 

yurtdışı yerleşiklerin tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 4,0 hisse senedi 

piyasasında yüzde 49,4 oldu. 

Net uluslararası rezervde 16.6 milyon dolar artış 

Merkez Bankası bankanın net uluslararası rezervleri 11 Aralık 2020 itibarıyla, bir 

önceki haftaya göre 16.6 milyon dolar artış ile 15 milyar 602 milyon dolar oldu. 

Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 1 milyar 527 milyon 

dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı. 11 Aralık'ta Merkez Bankası brüt 

döviz rezervleri 1 milyar 18 milyon dolar artışla 47 milyar 412 milyon dolara çıktı. Brüt 

döviz rezervleri, 4 Aralık'ta 46 milyar 394 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu 

dönemde altın rezervleri, 509 milyon dolar artışla 40 milyar 256 milyon dolardan 40 

milyar 765 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen 

hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 527 milyon dolar artarak 86 milyar 650 

milyon dolardan 88 milyar 177 milyon dolara yükseldi. 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün 

toplam mevduatı, geçen hafta 19.2 milyar lira artarak 3 trilyon 653 milyar liraya 

yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,06 artışla 1 trilyon 556 

milyar 3 milyon 915 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 

artarak 1 trilyon 974 milyar 281 milyon 568 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam 

YP mevduatı, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 259 milyar 88 milyon dolara çıktı. 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 artarak 639 

milyar 395 milyon 34 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,16 azalışla 

559 milyar 909 milyon 297 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 

1,14 azalışla 194 milyar 872 milyon 470 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki 

tüketici kredilerinin 254 milyar 200 milyon 411 bin lirası konut, 7 milyar 503 milyon 

730 bin lirası taşıt ve 377 milyar 690 milyon 893 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Aralık ile biten haftada 6 

milyar 954 milyon 324 bin lira artarak 3 trilyon 518 milyar 496 milyon 24 bin liraya 

ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,46 artış 

gösterdi. 
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Merkez Bankası'nın rezervleri belli 
oldu 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 

527 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı. 

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, 11 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 18 milyon dolar 

artışla 47 milyar 412 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Aralık'ta 46 milyar 

394 milyon dolar seviyesindeydi. 

 

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 509 milyon dolar artışla 40 milyar 256 milyon 

dolardan 40 milyar 765 milyon dolara ulaştı. 

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 

1 milyar 527 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolardan 88 milyar 177 milyon 

dolara yükseldi. 
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Turizmin en kötü yılı: Gelir kaybı 935 
milyar dolar 
 

Birleşmiş Milletler, dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini 
belirterek, toplam gelir kaybının 935 milyar doları bulduğunu açıkladı. 
 

 
 
Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 

(BMDTÖ), COVID-19 salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını 

geçirdiğini açıkladı. 

BMDTÖ'nün verilerine göre, 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin 

sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü. COVID-19'dan dolayı 

uygulanan seyahat kısıtlamaları ve düşük tüketici güveninin etkisiyle bu yılın ocak-

ekim döneminde uluslararası turist sayısının 2019'un aynı dönemine oranla 900 

milyon azaldığını belirten BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar 

dolar olduğunu duyurdu. 

1990 yılı seviyesine geri döndü 

Dünyada turizmin 1990 yılı seviyesine geri döndüğüne işaret eden BM örgütü, 

turizmdeki kaybın 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin yarattığı etkiden 10 kat fazla 

olduğunu bildirildi. 

Turizmin en olumsuz etkilendiği bölgelerin başında yüzde 82'lik düşüşle Asya ve 

Pasifik'in geldiği, bu düşüşün Orta Doğu'da yüzde 73, Afrika'da yüzde 69, Avrupa ve 

Amerika'da ise yüzde 68 olarak tespit edildiği kaydedildi. 
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"Hala uzun bir yol var" 

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurap Pololikashvili, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 

"Krizin başladığı andan itibaren BMDTÖ olarak, hükümetlere ve şirketlere COVID-

19'un küresel turizm üzerindeki benzeri görülmemiş sonuçlarını yansıtan güvenilir 

veriler sağladık. Aşı haberi turistlerin güvenini artırsa da iyileşme için hala uzun bir 

yol var." ifadelerini kullandı. 

Aşı ile birlikte başlayacak yeni dönemde, turizm işletmelerini desteklemenin yanı sıra 

sınırların güvenli bir şekilde açılmasına ilişkin çabaların iki katına çıkarılması 

gerektiğini vurgulayan Pololikashvili, "Turizmin bu benzeri görülmemiş krizden en çok 

etkilenen sektörlerden biri olduğu her seferinde daha açık bir şekilde anlaşılıyor." 

değerlendirmesinde bulundu. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diline, 

ırkına, dinine bakmadan tüm 

insanlara yardım elimizi uzatıyoruz 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, 

ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz." 

ifadelerini kullandı. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü 

dolayısıyla yayımladığı mesajında, vefatının 747'nci seneidevriyesinde, Anadolu'nun 

manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam alimi Mevlana 

Celaleddin Rumi'yi rahmetle yad etti. 

"Rabbim'den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir'in şahitliğine mazhar 

eylemesini temenni ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, vuslatının üzerinden 7 

buçuk asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı her dem taze tutan sırrın aşk ve 

sevgi olduğunu vurguladı. 

Hazreti Mevlana'nın kendi ifadelerinde de belirttiği gibi Allah'a ulaşacak birçok yol 

varken, aşkı seçtiğini, sözlerini aşkla söylediğinin, bu toprakları aşkla mayaladığının 

altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Hazreti Mevlana'nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip 

atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur. 

Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup 
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milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükunu 

Mesnevi-i Şerif'in eşsiz derinliğinde aramaktadır. Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek 

gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah'a hamd 

ediyoruz. Öte yandan, dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, cehalete ve 

çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına 

ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz." 

Erdoğan, insanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojilerin 

herkesi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklediğini aktardı. 

Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının 

adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayıldığını, fikir özgürlüğü kisvesi altında 

kutsalların hedef alındığını, inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı 

insanların düşmanlaştırıldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir'in insanı, aşkı, barışı, 

hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını 

yapıyoruz. Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm 

insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için 

gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey 

bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, 

dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz. Rabbim, bizleri Mevlana'nın 

ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle şebiarusun 747'nci yıl 

dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle 

yad ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrad-ı şeriflerin Hakk katında 

kabul olmasını diliyorum." 
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Sarıbal: Bir ülkenin tarım politikası 

ancak bu kadar kötü yönetilir 
CHP'li Sarıbal, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin 

sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresinin uzatılmasıyla 

ilgili, "Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir." dedi. 

CHP Bursa 

Milletvekili Orhan Sarıbal, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin 

sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresinin 30 Nisan 2021'e kadar 

uzatılmasını eleştirdi. 

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kararın, "tarımın, iktidar tarafından 

çökertilmesinin adı" olduğunu savundu. 

Ülkenin çiftçisine bundan daha büyük bir ihanetin olamayacağını ileri süren Sarıbal, 

"Topraklarımızı, suyumuzu mahvettiler. Ormanlarımızı yağmalıyorlar. Tohumlarımızı 

tamamen yabancılaştırdılar. Bugün ülkenin ne gıda egemenliği ne de gıda güvenliği 

kaldı. Olacak iş değil." ifadelerini kullandı. 

Ülkeden yana bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sarıbal, 

"İthal ettiklerinin üçte biri kadar tarım sektörümüzü, çiftçimizi destekleseydik bu liberal 

düzen, kuralsız diye tanımlanan bu vahşi kapitalizm bizi oyuncak yapmazdı. Şu anda 

oyuncak olduk." diye konuştu. 

Gümrük tarifelerinin ve desteklemelerin, bir ülkenin temel tarım politikasını 

belirlediğini vurgulayan Sarıbal, şunları kaydetti: 

"Sizden önceki iktidarların koyduğu gümrük tarifelerinin ne anlama geldiğini 

bilmiyorsanız, orada oturmayın. Tarım ve Orman Bakanı'nı derhal istifaya davet 

ediyorum. Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir, tarım ancak bu 

kadar yerle bir edilir."   
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Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı 
belli oldu 
 

Bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün partisinin 
adı ve logosu belli oldu. Daha önce Türkiye Değişim Hareketi adıyla bir 
siyasi oluşum oluşturan Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı da Türkiye 
Değişim Partisi oldu. Türkiye Değişim Partisi'nin logosu ise iki kalp ve bir 
yıldızdan oluşuyor. 

 

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokratik Sol Parti (DSP) içinde 

siyaset yapan ve bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı da yapan Mustafa Sarıgül'ün 

partisinin adı belli oldu. Önceleri Türkiye Değişim Hareketi adında bir siyasi oluşumla 

yola çıkan Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı da Türkiye Değişim Partisi oldu. 

Mustafa Sarıgül'ün 26 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında 

partileşeceğini söylediği Türkiye Değişim Partisi kurulurken, logosu ise iki kalp ve bir 

yıldızdan oluştu. 

"Kalbimiz Türkiye için atıyor" 

“Kalbimiz Türkiye için atıyor” sloganıyla kurulan partisinin adını açıklarken 

gözyaşlarını tutmayan Sarıgül, “Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda 

yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan 

yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum” dedi. 
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İlk görevini açıkladı 

Türkiye Değişim Partisi'nin ilk görevini açıklayan Mustafa Sarıgül, “Benim ilk görevim 

önce partimizin bayrağını Ankara'ya dikmek, sonra da Ay Yıldızlı bayrağımızı 

Avrupa'nın en önüne taşımak” diye konuştu. 

"İktidar olmak için çalışacağız" 

Türkiye'nin değişiminin 21.12'de Ankara'da başlayacağını söyleyen Sarıgül, "Herkesi 

sevgi ile kucaklayacağız. Bütün yurttaşlarımı bu sevgi etrafında buluşturacağız, 

ötekisi olmayan bir anlayışla tüm ulusumuzu kucaklayacağız. Gece, gündüz yatmak 

yok çalışacağız. İktidar olmak için çalışacağız. Şimdi tüm kadrolarımız iktidar olmak 

için merkezlerinize gidecek. Değişim başlıyor." ifadelerini kullandı. 
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AOÇ’ta ‘gizli’ talan 
Atatürk Orman Çiftliği’nin 800 dönümlük kısmının, MİT, Özel Kuvvetler 
Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edildiği ve yüzlerce 
dönümlük alanın yapılaşmaya açılacağı ortaya çıktı. ‘Gizlilik derecesi’ var 
denilen projede, MİT’in AOÇ arazisine ne yapacağı ise açıklanmadı. 

4 

 
AKP iktidarı döneminde hızla küçülen ve yapılaşmaya açılan Atatürk Orman 

Çiftliği’nin (AOÇ) Etimesgut ilçesinde yer alan tam 800 dönümlük kısmı yapılaşmaya 

açılıyor. Devasa büyüklükteki AOÇ arazisini sessiz sedasız yapılaşmaya açacak plan 

değişikliği ise MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in Belediye 

Meclisi’nde yaptığı konuşmayla ortaya çıktı. 

 

MHP’li Demirel, 4 Aralık tarihinde Etimesgut Belediye Meclisi toplantısında yaptığı 

konuşmada, Etiler Caddesi’nin doğusunda yer alan yaklaşık 800 dönümlük AOÇ 

arazisine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nca bir çalışma başlatıldığını belirtti. Demirel, 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan uygun görüşü alınarak bir planlama 

yapıldığını, yaklaşık 90 dönümlük bir AOÇ arazisinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na, 

250 dönümlük kısmının Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ve geriye kalan kısmının ise 

Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) tahsis edildiğini açıkladı. 

 

340 DÖNÜMÜNE HANGAR 

 

MHP’li Demirel, tutaklarla da kayıtlı altına alınan konuşmasında, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’na tahsis edilen 90 dönümlük AOÇ arazisi üzerinde yangın söndürme 

uçakları için hangarlar yapılacağını söyledi. Özel Kuvvet Komutanlığı’na tahsis edilen 
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250 dönümlük alana ise helikopter hangarları yapılacağı belirtildi. 

 

Tutanaklarda yer alan ifadelere göre, Belediye Başkanı Demirel, “MİT’e tahsis edilen 

alana ne yapılacağının da bilinmediğini, bunun için de Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’na itiraz ettiklerini” söyledi. 

 

AOÇ MANEVİ DEĞERDİR 

 

Etimesgut Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Selami Çiçek, BirGün’e yaptığı 

açıklamada, “Belediye Başkanı, bize bugüne kadar bilgi vermedi. AOÇ arazisi bir 

manevi değerdir” dedi. 

 

CHP’li Çiçek, şöyle devam etti: “800 dönümlük yerin hemen yanında zaten Etimesgut 

Havaalanı var. Etimesgut’un nüfusu 700 bini geçti ve gelecek yıllarda da nüfusu 1 

milyona ulaşacak. Bu projeler Etimesgut’un kalbine vurulacak bir darbedir. Burası 

kentin tam merkezlerinden biri ve buraya helikopter hangarları kuracaklar. 

Helikopterler, uçaklar gürültüyle, inip kalkacak. Bu projenin ruhsatı da alınmış ve bize 

MİT’in buraya ne yapacağı konusunda da belediyeye bilgi verilmediği söylendi” diye 

konuştu. 

*** 

 

AOÇ YÜZDE 40 KÜÇÜLDÜ 

 

AOÇ’un 1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekar olan arazisinin 2015 yılı sonunda 33 

bin 256 dekara gerilediği tespit edilmişti. Çiftlik arazisi, geçen yıllarda yapılan Saray 

ve Millet Camii ile Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 

dönemde yaptırılan Ankapark projesi gibi çok sayıda projeyle yapılaşmaya açıldı. 

Ayrıca Çiftlik arazileri, Sağlık Bakanı’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi gibi 

çok sayıda kuruma da tahsis edildi. 
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Yolumuz IMF’ye doğru gidiyor 
 
Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi’nde konuşan Ekonomist Uğur Gürses ve 

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların çözümü 

noktasında yolun IMF’den geçtiğini söyledi. 

 

Bu yıl 25. yılını kutlayan Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 24’üncüsünü gerçekleştirdiği 

Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi’ni pandemi dolayısıyla çevrim içi olarak 

gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin online olarak izlediği etkinliğin açılış konuşmasını 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü onursal ve kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun 

gerçekleştirdi. 25 yıl önce düzenledikleri uluslararası sempozyumu pandemi 

dolayısıyla ilk kez online olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uzun, bu dönemde 

dünyanın bir kırılma yaşadığını dile getirdi. Uzun, “Gelecek bugün oldu, değişim ve 

dönüşüm gerçekleşti. Pandemi ile değişim ve dönüşümü yönetmek için yeni 

normalimiz değişim ve dönüşüm oldu. Değişimin fazlaca olduğu bir dönem bizleri 

bekliyor” dedi. 

Etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. 

Refet Gürkaynak ve ekonomi yazarı Uğur Gürses’in katıldığı ‘2021 Ekonomik 

Öngörüler’ adlı panelle devam etti. Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma çare 

bulması gerektiğini belirten ekonomi yazarı Uğur Gürses, “Biz buna bir çare 

bulmadığımız sürece bugün koronavirüs yarın başka bir hastalık Türkiye'yi başka bir 

yere getirecek” dedi. 15 yıllık çerçevede bakıldığında Türkiye'nin bir cari açık 

problemi olduğunu söyleyen Gürses, “Siyasetçiler büyümeyi tercih ederler ama bir 

problemi biriktiriyoruz, bunun patlayacağını da bilmek lazım” şeklinde konuştu. 

Temel sorun yapısal 
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Türkiye'nin temel sorununun yapısal olduğunu aktaran Gürses, “İlk başta gelen finans 

kaynakları devamında çıktılar bu da bir sorun yarattı. Reel sektörün kredi borçluluk 

oranı da zaman içinde büyüyor. Pandemide kredi büyümesiyle destek vermek istedik 

fakat bunun getirdiği ilave sorunlar oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Şirketler 

tarafında borç küçültme durumuna geçileceğini düşünmediğini bildiren Gürses, 

“Şirketler ayrıca küçülmeye gidecek. Türkiye bu modelle yüzde 1-2 büyüme 

patikasına girer. Sermaye girişi ile ilgili azalışın da farkındayız. Bu da reel sektörün 

büyüme patikasına kısıtlayan ve maliyetleri artıran bir unsur. Buradan çıkış için siyasi 

olarak normalleşme olması lazım” açıklamasında bulundu. Merkez Bankası’nın ister 

istemez köşeye sıkıştığı bir süreç içinde olacağını kaydeden Gürses, “Yüksek 

enflasyon dönemine de gireceğimizi düşünüyorum. Şirketler bu sorunla baş 

edemeyecek ve batıklar artacaktır. Hane halkında da yoksulluğun artacağını 

düşünüyorum” ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin dış sermayeye açılması üzerinden 30 yıl geçtiğini hatırlatan Gürses, 

“Buradan geri dönmek mümkün değil. Bir sorunu gerçekçi olarak saptadığımız zaman 

çıkış da kolaydır” diye konuştu. Şu anda IMF’ye doğru gidildiğini vurgulayan Gürses, 

“IMF masasındaki herkesle de kavgalıyız. Bu bizim işimiz zorlaştırıyor. Ayrıca Türkiye 

refah kaybını kabul eden bir ülke değil, toplum devamında siyasileri yönlendiriyor ya 

da değiştiriyor” açıklamasında bulundu. 

Kendi normalimize döneceğiz 

Türkiye’nin külliyen Türkiye olmaktan çıkmadığının altını çizen Prof. Dr. Refet 

Gürkaynak, “Kalıcı olarak yüzde 1- 2 büyüyen bir Türkiye beklemiyorum. Bu olumsuz 

durum devam etmeyecek, kendi normalimize döneceğimizi düşünüyorum” dedi. Kötü 

bir yerde olunduğunu kaydeden Gürkaynak, “Ama bir taraftan da Türkiye'nin 

sorunlarının temel kaynağı bizim kötü politikalarımız. Biz böyle yaptığımız için böyle 

oluyor. Yani bu ülke adı Türkiye olduğu için, coğrafi konumu yüzünden bu durumda 

değil, biz böyle yaptığımız için böyle oldu” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin 

alışıldık büyüme hızının aşağı yukarı yüzde 4.5 olduğunu bildiren Gürkaynak, “Bunda 

bir azalma var ama yüzde 1’lere inmesi için çok erken. Hatta 6-7’lerde büyüme 

şansımız da var” şeklinde konuştu. “Kaynaklar için yolumuz IMF’ye çıkıyor” diyen 

Gürkaynak, Türkiye’nin IMF’nin büyük üyeleriyle kavgalı olduğunu ve bunlarla 

uğraşmak gerekeceğini bildirdi. Türkiye’nin kamu maliyesi açısından da iş yapmaz 

hale geldiğini bildiren Gürkaynak, Türkiye'nin kapsamlı bir iktisat politikası düşünmesi 

ve ona da kaynak bulması gerektiğini kaydetti. 
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Umut TL’ye geçişte ama bunun 

işareti henüz yok 

 
Alaattin AKTAŞ  

18 Aralık 2020 Cuma 

 

✔ Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte 6 

Kasım'dan sonra yabancıların Türkiye'ye bakışı hızla değişmiş ve bir geri 

dönüş başlar gibi olmuştu. Ama bu geri dönüş uzun sürmedi, yabancı iki 

haftadır dönsem mi dönmesem mi ikileminde... 

✔ Döviz hesaplarında ise çözülme bir yana artış tüm hızıyla sürüyor. Döviz 

tevdiat hesapları 11 Aralık'ta yeni bir rekor kırdı. Belli ki yabancıyı TL cinsi 

araçlara yatırıma ikna etmek, vatandaşı aynı yönde ikna etmekten çok daha zor 

ama vatandaşın kendi açısından çok haklı olduğu yönler var. 

Yurtdışı yerleşikler Türkiye’ye dönüp dönmeme konusunda kararsız. Türk menkul 

kıymetlerine yatırım yapmak için bir adım atıyorlar, diğer adımda ise sanki geri 

gidiyorlar. Türkiye’ye dönüp dönmeme konusunda henüz tam karar verebilmiş 

değiller, gözlenen bu. 

Yurtiçinde ise döviz talebi tüm hızıyla devam ediyor. Döviz tevdiat hesaplarında her 

geçen hafta rekor kırılıyor. Hatta şunu söylemek bile pek yanlış olmaz; yabancıyı 

Türk menkul kıymetlerine, yani TL cinsi varlıklara yatırıma ikna etmek, vatandaşı 

TL’ye ikna etmekten çok daha kolay. Ama bunun vatandaş açısından çok haklı 

gerekçeleri var, bu konuya daha sonra detaylı olarak değineceğiz. 

Yabancılar temkinli 

Yurtdışı yerleşikler ya da kısaca yabancıların Maliye Bakanı ve Merkez Bankası 

Başkanı’nın değiştiği günden sonra Türkiye’ye olan bakışlarında belirgin bir farklılık 

gözlendi. O haftaya kadar adeta soluksuz devam eden çıkış durdu ve giriş başladı. 

Ancak, 6 Kasım’dan 27 Kasım’a kadarki üç haftada gerçekleşen hızlı giriş son iki 

haftada yerini yavaşlamaya bıraktı. 
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Söz konusu üç haftada yabancılar hisse senedinde 1 milyar 236 milyon dolarlık, 

DİBS’te 616 milyon dolarlık alım yapmıştı. 

İzleyen iki haftadaki toplam alım ise hisse senedinde 18, DİBS'te 190 milyon dolarda 

kaldı. 

Türkiye son zamanlarda tüm gücüyle yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye yeniden 

çekmeye çalışıyor, bu amaçla bir dizi reform yapılacağı dile getiriliyor. Aslında öyle 

pek reform yapmaya, mevzuat değişikliğine gitmeye de ihtiyaç yok ki... Yabancı 

yatırımcı mevcut mevzuat çerçevesinde kimi yıllar Türkiye'ye oluk oluk döviz 

akıtmıştı. 

Bu yıl neden tersinin yaşandığını sorgulamadan bir geri dönüş sağlamak pek 

mümkün görünmüyor. Bu yıl uluslararası alanda mı koşullar değişti, biz mi bazı 

şeyleri yanlış yaptık da yabancı Türkiye’yi terketmeye başladı, bunu içtenlikle 

sorgulamadan “Hadi gelin” demekle yabancıyı Türkiye’ye çekmemiz mümkün değil. 

Dolayısıyla “Yabancı yeniden Türkiye’ye dönecek, döviz bollaşacak, kur aşağı 

gidecek ya da artmayacak, böylece fiyatlar üstündeki maliyet baskısı azalıp enflasyon 

aşağı gidecek” gibi beklentiler hayal olabilir. 

Vatandaş dövizine sımsıkı sarılıyor 

Yabancı yatırımcı gelip gelmeme ikilemi yaşıyor ama ağırlıkla vatandaşa ait dövizden 

oluşan hesaplar her geçen hafta rekor kırıyor. 

Bankalardaki toplam döviz tevdiat hesabı 11 Aralık itibarıyla 259.1 milyar dolara 

ulaştı. Aralık ayının üçte birlik döneminde kaydedilen artış 3 milyar doları aştı. 

Bankalardaki döviz hesaplarında geçen yıl sonundan bu yana ise tam 35 milyar 

dolarlık artış oldu. 

Vatandaşın dövizden TL’ye geçiş yönünde hiç mi hiç niyeti yok. En azından 11 Aralık 

gününe kadarki görüntü böyle. 

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 2021 için dile getirdiği ters dolarizasyonun, 

yani dövizden kaçınma eğiliminin yaygınlaşabilmesi için iki temel gelişmeye ihtiyaç 

var. 

Birincisi, vatandaş döviz kurunda ciddi bir sıçrama olmayacağına ikna olacak. 

İkincisi, vatandaş uzun vadede buna ikna olmasa bile en azından kısa vadede TL'ye 

geçmenin avantajını görecek. Bunun yolu da bir süreliğine de olsa faizin yüksek 

tutulmasından geçiyor. İşte o yüzden dünkü yazımızda Merkez Bankası'nın 24 

Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 2-3 puan dolayında 

artırabileceğini yazdık ya... 
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Yoksa ters dolarizasyon tümüyle lafta kalan bir temenniden öteye geçmez. 
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Enflasyon/TL için, MB değil, üretim 

kültürü” lazım… 

 
Ferit Barış PARLAK  

18 Aralık 2020 Cuma 

  

TL’nin değeri de; Enflasyon da… 

Kökünden “üretime” bağlı… 

★ ★ ★ 

Üretim miktarı/kalitesi, ihtiyaçları karşılamıyorsa… 

Bazı ürünlerdeki açığımız, diğerleri tarafından kapatılamıyorsa… 

Azda olsa ürün fazlası verilemiyorsa… 

O fazlayla dünya ihtiyacı karşılanamıyorsa… 

O sayede sağlanan tasarruflar eğitimde-araştırmada-geliştirmede kullanılamıyorsa… 

Merkez Bankası (MB) “doğru/şeffaf/öngörülebilir politikalar” uygulasa da, sorunu 

gideremez, ancak öteleyebilir… 

★ ★ ★ 

Faizlerin düştüğü… 

Ama, TL’nin reel getirisinin, bugünden “çok daha yüksek” olduğu günleri gördük… 

★ ★ ★ 

O sayede gelen “sıcak para” sayesinde “değerlenen TL” ile, ithal ürünler ucuzlamış 

oldu… 
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Ucuz ithal ürünle rekabet edemeyen “yerli üretici” üretimden soğudu… 

Ve zamanla üretim kabiliyetini yitirdi… 

Yani “sıcak para” sayesinde “değerlenen TL”, “yerli üreticiyi” bitirdi…  (“yerli tüketiciyi” 

canlandırdı!) 

★ ★ ★ 

Oysa… 

TL, “üretim/ihracat/Ar- Ge” sayesinde değerlenmeliydi… 

★ ★ ★ 

Ancak, o yolla dövizin borçla değil ürünle/emekle aktığı, tasarrufun yükseldiği bir 

ekonomi oluşturulabilirdi… 

O sayede rezervleri yüksek MB, faiz düşürerek üretimi/ tüketimi artırma lüksüne sahip 

olabilirdi… 

VELHASIL… 

Borçla değerlenen TL’li/ ucuz ithal ürünlü, o rahat zamanlar… 

Dışa bağımlı/pahalı ürünlerle geçireceğimiz “borçlu zamanlarımızın” temeli oldu… 

“MB’nin para politikası” ve “ithal ürünlere vergi” gibi yollarla çıkış arıyoruz şimdi… 

Mevcut üretim kültürü/ eğitim sistemi/yatırım iklimi ile “MB’nin gerçekçi/içten çabası” 

da, “ithal ürünlere vergi” de, bundan önce, deneyip gördüğümüz gibi tek başlarına 

yetmeyecek… 
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Abdulkadir Selvi 

15 Temmuz’a giden süreçte 17-25 
Aralık 

18 Aralık 2020 

15 Temmuz darbe girişimine giden yolun en önemli kilometre 

taşlarından biriydi 17-25 Aralık. 

Yargı üzerinden yaptıkları darbe girişimi başarılı olamayınca son olarak altın vuruş 

yapıp, TSK’daki güçlerini harekete geçirdiler. Biz ona 15 Temmuz darbe girişimi 

diyoruz. 17-25 Aralık’ın gerçek yüzünün yazılamadığını düşünüyorum. Ancak 15 

Temmuz’u anlamak için 17-25 Aralık’a bakmak gerekiyor. Şimdi madde madde 

paylaşacağım öncesi ve sonrasıyla bu müdahaleler, FETÖ’nün darbe zincirinin birer 

halkaları. 

17 ARALIK ÖNCESİ 

1)Ergenekon’la mücadele sürecinde FETÖ, herkesin korktuğu, sindiği, operasyonel 

bir güç haline geldi. 

2) 2010 referandumundan çıkan yüzde 58 evet oyunu kendi hanesine yazan FETÖ, 

siyasi olarak önemli bir güç elde etti. 

3)2011 seçimlerine giderken FETÖ’nün talimatıyla 100-110 arasında FETÖ’cü, 

AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 

TARİHİ DİYALOG 

4) Milletvekili listelerinin hazırlandığı dönemde Erdoğan ile bir genel başkan 

yardımcısı arasında şu diyalog yaşanıyor: 

 

“Erdoğan: Gülen cemaatini nasıl değerlendiriyorsun? 

 

Genel başkan yardımcısı: Benim tanıdığım kadarıyla bu yapı ikiye ayrılıyor. 1. 

Tabanda çok samimi olarak hizmet edenler. 2. Üstte istihbaratçıların, polisin, 

savcıların hâkim olduğu kirli yapı. 

 

Erdoğan: Sence Fetullah Hoca bunların hangisinin içinde yer alıyor? 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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G.B.Y.: Onu bilemeyeceğim. 

Erdoğan: Fetullah Hoca o kirli yapının tam göbeğinde yer alıyor. Hoca, o kirli 

yapının liderliğini yapıyor.” 

 

5) Erdoğan, 2011 seçimlerinde İlhan İşbilen ve Muhammed Çakmak’ı aday 

gösterdi. Ama il teşkilatlarından müracaat edenlerle bir grup FETÖ’cünün milletvekili 

olduğu anlaşıldı. 

 

Dershaneler tartışmasının başlaması üzerine onlar da FETÖ’nün emriyle AK 

Parti’den istifa ettiler. 

 

FETÖ’NÜN İLK HAMLESİ 

FETÖ’nün yargı üzerinden Erdoğan’ı tasfiye hamlesinin ilki, 7 Şubat 2012 tarihinde 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasıydı. Erdoğan’ın sağlık sorunu 

nedeniyle operasyon geçireceği saatte FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT 

Müsteşarı Hakan Fidan’ı arayıp “İfade vermek üzere makamıma 

bekliyorum” dedi. Fidan gitse tutuklanacaktı. Erdoğan geciktiği için henüz 

operasyona girmemişti. Kendisine ulaşılan telefondan Hakan Fidan’a “İfade 

vermeye gitme” dedi. Hedef, Hakan Fidan üzerinden Erdoğan’a 

ulaşmaktı. Sadrettin Sarıkaya bir gün sonra arandığında ise Pensilvanya’dan çıktı. 

 

GEZİ’Yİ DESTEKLEDİLER 

Gezi olayları 28-29-30 Mayıs tarihlerinde bir çevre olayı olarak devam ederken, 

FETÖ’cülerin çadırları yakmasıyla birlikte iktidara yönelik bir tepkiye dönüştü. 

Türkiye’ye yayılan eylemler günlerce sürdü. 

DERSHANE KARARIYLA SAVAŞ İLAN ETTİLER 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim bakanlarını atarken ilk talimatı, “Dershaneleri 

kapatın” olmuştu. Ama bir türlü başarılı olamamıştı. Erdoğan, dershanelerin 

kapatılması konusunda her şeyi göze alınca, FETÖ’nün yayın organları savaş ilan 

ettiler. 

 

17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİ 

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki en önemli hamlesini 17-25 Aralık’ta 

yaptı. FETÖ’nün yerel seçimlerden önce mart ayı içinde yapmayı planladığı 

operasyonu, dershaneler tartışmasının öne çektiği anlaşıldı. FETÖ, 17 Aralık’ta 

sabaha karşı düğmeye bastı. Uzun uzun anlatacak değilim. Ama 17-25 Aralık’ın 

hedefi neydi? 

17-25 Aralık operasyonu için hazırlanan iddianamelerde 

Başbakan Erdoğan için “Dönemin başbakanı R. Tayyip Erdoğan” yazıyordu. 

İşte belgesi: 
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FETÖ’cülerin hazırladığı iddianamelerde Erdoğan için, “Örgüt lideri Recep Tayyip 

Erdoğan” tanımı yapılıyordu. 

İşte belgesi: 

 

17-25 Aralık’ta hedef neydi? 

Onu da FETÖ’cü savcı Celal Kara, Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar’la 

röportajında açıklamıştı: “1 Numara Erdoğan’dı.” 

 

 
 

Hedef, yargı üzerinden Erdoğan’ı toplamaktı. Reza Zarrab davasında Türkiye 

aleyhine tanıklık yapan FETÖ’cü polis memuru Hüseyin Korkmaz’ın bilgisayarında 

müfettişlerin yaptığı incelemede, FETÖ’cü polislerin aralarında yaptıkları 

yazışmada “Kabineyi toparlayacağız burada” denildiği ortaya çıktı. 

 

 

Hedef, “1 numara” dedikleri Erdoğan’ın bileğine kelepçe vurmak ve “Kabineyi 

toparlayacağız burada” dedikleri gibi hükümeti düşürmekti. 

 

16 Aralık’ı 17 Aralık’a bağlayan gece, Vatan Emniyet’in koridorları “Onun 

bileğine kelepçe takacağım” diye meydan okuyan FETÖ’cü polis şefinin sesiyle 

çınlıyordu. 

 

ERDOĞAN YOK 

Zekeriya Öz ise 17-25 Aralık dosyaları üzerine çalışan bir savcıya, “Abi seni 

severiz. İyi bir savcısın. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin geleceğinde 

yeri yok. Hesabını ona göre yap” demişti. 

 

İLK İSTİFA EDEN HAKAN ŞÜKÜR’DÜ 

2011 seçimlerinde 100’ü aşkın FETÖ’cünün AK Parti’den milletvekili olmak 

istemelerinin nedeni dershaneler sürecinde anlaşıldı. FETÖ’cü milletvekilleri AK 

Parti’den istifa etti. İlk istifa eden, dershaneler konusundaki yaklaşıma karşı olduğunu 

belirten eski futbolcu Hakan Şükür oldu. Parlamenter sistem olduğu için FETÖ’nün 
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70-75 civarında milletvekilini Meclis’e sokup, dershaneler sürecinde olduğu gibi 70-75 

milletvekilini AK Parti’den istifa ettirip, hükümeti düşürmeyi hedeflediği o zaman 

anlaşıldı. Ama Erdoğan önceden bunu görüp milletvekili listelerinde önlem aldığı 

için “siyasi darbe girişimi” başarılı olamamıştı. 

 

‘ONE MINUTE’ İLE BAŞLADI 

Başbakan Erdoğan ile bakanların telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasından 

sonra bir şey daha tespit edildi. Dinlemelerde geriye doğru gidildiğinde 

FETÖ’nün Erdoğan ve bakanları dinlemeye 2009’da başladığı tespit edildi. 

Neden 2009? Başbakan Erdoğan, 29 Ocak 2009 tarihinde Davos’ta İsrail 

Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e, “one minute” çektikten sonra Erdoğan’ın kalemini 

kıran Yahudi diyasporası, ihaleyi bugünler için Pensilvanya’da besledikleri FETÖ’ye 

vermişti. “One minute” üzerine, “Türkiye’yi bilmeyiz ama AK Parti 

bitmiştir” sözünün ne olduğunu bu olaylar ortaya çıkınca anladık. 

FETÖ’nün, Erdoğan’ı devirmek için yoğun bir şekilde sesli ve görüntülü kayıtları 

almaya o zaman başladığı ortaya çıktı. 

 

BAŞBAKAN’IN EVİNE BÖCEK YERLEŞTİRMİŞLER 

Başbakan’ın evinde ve Başbakanlık konutunda “böcek” bulunmasıyla yumağın ucu 

yakalanmıştı ama yeterince üzerine gidilemedi. 28 Aralık 2011 tarihinde Başbakan’ın 

Subayevleri’ndeki evinde, bunun üzerine 30 Aralık’ta Başbakanlık konutunda yapılan 

aramalarda dinleme cihazları bulundu. Ancak yeterince ilerleme sağlanamadı. 
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İftihar yerine utanmalıyız 
Esfender KORKMAZ 

 
18 Aralık 2020 

Almanya Merkezli Bion Tech'i kuran ve Koronovirüse karşı en etkili ilacı geliştiren, 

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi, Finansal Times ''Dünyada Yılın 

Kişisi'' olarak ilan etti. 

Amerika Birleşik Devletleri; Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill Sarah Graham 

Kenan Biyokimya ve Biyofizik Programı'nda görevli Prof. Aziz Sancar, Hücrelerin 

hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran 

araştırmaları sayesinde ''2015 Nobel Kimya Ödülü''nü kazandı. 

ABD'de bulunan Mehmet Özdoğan, ABD Ulusal Bilimler akademisine seçildi. 

İsviçre Basel Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemlerde Ordinaryüs Prof. Dr. Gazi 

Yaşargil, sayısız uluslararası ödül aldı. Dünya çapında bir isim yaptı.   

Dün veya Bugün, İnsanlarımız neden hep dışarda başarılı oluyor. Ne yapmalıyız 

ki, bu beyinleri kaçırmayalım? 

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 19 Mayıs Gençlik Araştırması Raporu'na göre, 

Türkiye'deki gençlerin yüzde 62.5'i yurt dışında yaşamak istiyor. 

Yine; geçen yıl  Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş birliği ile yapılan 

'Gençlik Araştırması'nın sonuçlarına göre; 18-29 yaş grubu arasında gençlerin 

yüzde 76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor.  

Gençleri hangi yaşta olurlarsa olsun başka ülkelere kaptırmak, Türkiye'nin 

dinamizmini düşürüyor. Hele hele önce eğitip uzman yapıp sonra kaybetmenin 

(beyin göçü) topluma maliyeti daha yüksek oluyor.  

Vasıflı iş gücü yetiştirmek için her ülke büyük kaynaklar ayırır. Bir ülkenin yetiştirdiği 

vasıflı insanlar, gençler, bilim adamları, hekim, mühendis, başka ülkeye gidip, orada 

kalıp çalışmaya başlarsa, bu toplum tarafından katlanılan maliyetin atıl kalması 

demektir. Bu şekilde vasıflı işgücünün göçüne "Beyin göçü (brain drain)" deniliyor. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Türkiye 1933 yılında Üniversite reformunu yaptı.  Darülfünun kaldırıldı. Adı İstanbul 

Üniversitesi oldu. İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu ve gelişmesi, Türkiye'ye göç 

eden Alman profesörlerin desteği ile gerçekleşti. Bunlardan bir kısmı da Ankara'da 

hizmet verdi; bir çoğu kamu reformunda görev aldı.  

Türkiye beyin göçü alan bir ülke iken neden beyin göçü vermeye başladı? 

Göç veren ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. Yani beyin göçü temelde gelişmekte 

olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımıdır. Beyin göçünün 

nedenleri, işsizlik, çalışma ve araştırma imkânları, demokrasi sorunu gibi çeşitli 

sorunlardır.  

Türkiye'den beyin göçünün temelinde toplumun siyasi iktidar tarafından partizanlar ve 

muhalefet olarak kamplaştırılması geliyor. Demokrasi, hukuk alanında kayıplar da bir 

başka faktördür. Nihayet üç gençten birisi işsizdir.  

İş ve özgürlük veremediğimiz bir genç eğer yurt dışına gitmek isterse, bunun 

nedeni de sorumlusu da biziz, seçmendir. Çünkü şartlar ne olursa olsun, 

seçmenlerin bu günkü kısa vadeli çıkarlarına değil Türkiye'nin uzun vadeli geleceğine 

bakması gerekir. 

Beyin göçü Türkiye için karşılığı olmayan beşeri sermaye kaybına yol 

açmaktadır. Beşeri sermaye kalkınmanın en önemli ayağıdır. Bu sermayenin kaybı, 

ülke kalkınmasını da olumsuz etkiliyor. Bugün tersine eğer çözüm bulunmazsa, 

Türkiye genç beyinleri kaybedecektir.  

Eğer bizim insanımız bizde değil, başka ülkelerde daha başarılı oluyorsa, 

onlarla iftihar edebiliriz ve fakat kendimizden utanmalıyız. 
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İbrahim Kahveci 

Nefes alma vergisi 

Akla gelmedik vergi kaynakları arayan devlet herşeyi vergiye bağlarken, bir tek nefes 

alma vergisini unuttu. Kasım 1999/Yeni Şafak 

Venezuela’nın en büyük havalimanı Maiquetia yönetimi, yolcuların soludukları temiz 

hava için vergi ödemeleri gerektiğini söyledi. Temmuz 2014/Habertürk 

*** 

2020 yılında bütün dünya salgın hastalık sıkıntısı ile boğuştu. Millet evinde kaldı açık 

dükkanlar bile kapatıldı. 

Devletler -40 yıl- vergi aldıkları vatandaşlarına bu zor dönemde yardımda bulundu. 

Ya daha az vergi aldılar ya da nakit desteği verdiler. 

Şimdi gelelim bizim devletimize... 

1-) TC Devleti 2019 yılında 673,9 milyar lira vatandaşlarından vergi topladı. 

2-) Henüz pandemi ortaya çıkmamışken, hazırlanan bütçeye göre devlet 2020 yılında 

vatandaşlarından 784,6 milyar lira vergi toplamayı hedeflemişti. 

Pandemi öncesi hedefe göre vatandaşın ödeyeceği toplam vergi 2020 yılında yüzde 

16,4 artış olacaktı. 

Doğal olarak mart ayında başlayan pandemi ve kapanma ile vergi gelirlerinin 

azalacağı düşünülüyordu. 

3-) 2020 yılı ilk 11 ayında toplan vergi 754,6 milyar liraya ulaştı. Bu gidişle 2020 

yılında vatandaşlardan toplanacak vergi tutarı 830 milyar liraya ulaşmış olacak. 

Pandemi öncesi 784,6 milyar lira vergi toplamayı hedefleyip, pandemi yılında 830 

milyar lira vergi toplamak ilginç bir şey olsa gerekir. 
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Daha ortalıkta salgın hastalık vs yokken hedeflenen vergiden 45 milyar lira daha fazla 

vergi toplayan bir devlet... 

12 aylık ortalama enflasyonun yüzde 12,04 olduğu bir yılda ve salgın hastalık gibi bir 

sıkıntının olduğu vergi gelirlerini yüzde 23,1 artıran bir devlet... 

Acaba devlet bu kadar çok vergi topluyor da vatandaşına yardımda mı bulunuyor? 

Mesela Hazineden vatandaşlara doğrudan ödemeleri son kira yardımı da 

eklendiğinde sadece 13 milyar lirada kalacak. 

*** 

Gelelim işin bir başka noktasına. 

Pandemide dahi çok fazla vergi toplayan, vatandaşına IBAN veren ve hibe toplayan 

TC Devleti ne yapıyor? 

Yol yapıyor ama paralı 

Köprü yapıyor ama paralı 

Hastane yapıyor ama paralı 

Havalimanı yapıyor ama paralı 

Yani tabiri caiz ise kendisine fazlası ile ödenen milyarlarca lira vergiye rağmen kamu, 

hizmetlerini yine daha pahalı ve paralı hale getiriyor. 

Mesela devlet Turkcell’i işletiyor ama aynı devlet hastaneleri müteahhitlere işlettiriyor. 

Nerede kamusal mal nerede özel mal mantığı kaldı, bilmiyoruz. 

Oysa kamusal malları devletin yapması ve işletmesi gerekirdi. 

Ankara-Niğde otoyolu açılışına bakıyorsunuz ki ne muhteşem. Efendim eski yol 312 

km yerine artık yeni yol 275 km. Ama eski yolu 4 saat 14 dakikada alırken yeni yolu 2 

saat 20 dakikada geçebiliyorsunuz. Mesafe yüzde 12 kısalıyor ama süre yüzde 50... 

(Trafik cezası kıyağını unutmayın) 

Ne hesap ama? 

Tabii bu süre kısalınca 275 km yolu kullanan vatandaş sadece 115 TL ödeyecekmiş. 

Bakın bu KÖİ projelerinde sıkça bahsedilen bir nokta var. Efendim yollar biraz 

kısalıyor ama paralı hale geliyor... Vatandaş olarak siz buna bakmayın. 



18.12.2020 

36 

 

Asıl bakmanız gereken yer karbon emisyon hacmi. 

İşte bu yolları kullanınca araçların karbon emisyon hacmi düşüyor ve ülke olarak 

müthiş tasarruf sağlıyoruz. 

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyoluna bakıyorsunuz aynı... 

Kuzey Marmara Otoyolu ve YSS Köprüsüne bakıyorsunuz yine aynı... 

Aydın Denizli yolu aynı... 

Şu özel sektöre yaptırılan Hazine garantili yollarda hep karbon emisyon hacmi 

düşüyor. Ama şu eski liderlerin yaptıkları köprülerde ve yollarda düşmüyor bu 

emisyon. 

Galiba soluduğumuz havaya çoktan vergi geldi de biz mi anlamadık? 

Ne dersiniz? 

Nefes alma vergisi olmasın sakın bu Hazine garantili yollarda düşen karbon emisyon 

hacmi? Yoksa niye her açılışta, her fiyat savunmasında bunu dile getirsinler ki? 
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18 Aralık 2020, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Sağlıklı dış siyasetin ana unsuru, 
komşularla iyi ilişkileri sürdürmektir 
 
Dış siyasette sağlığın temel öğelerinden biri komşularla barış içinde ve dostlukla 

birlikte olmaktır. Bunun ne kadar önemli olduğunu, Suriye ile aramız açıldıktan sonra 

anladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beşar Esad'ın arası iyiyken ve Türkiye ile Suriye 

sanki tek devletmiş gibiyken, her şey o kadar güzeldi ki... Bizim Gaziantep'le 

Suriye'nin Halep'i sanki tek şehir gibiydiler. 

 

Arap Baharı 

Derken Obama Amerika'sının ürettiği Arap Baharı vurdu bizleri. Olayı doğru tahlil 

edemediğimiz için Beşar Esad'ı düşman olarak gördük. Sonuçta hem Suriye bölündü 

ve zayıfladı, hem de Suriye'nin toprakları Türkiye'yi hedef alan teröristlere yatak oldu. 

Bu arada Rusya da doğan boşluğu askeri varlığı ile doldurdu ve böylece Akdeniz'e 

indi... 

 

Irak ve Türkiye 

Komşuluk gerçeğini şimdi Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi 

ile yapılacak temaslarda herhalde artık farklı hissediyoruz. Neticede Irak da 

Amerika'nın kurbanı olmuş bir ülke... Birliklerini zor bela koruyabiliyorlar ve 

topraklarındaki PKK'ya güçleri yetmiyor. Bu nedenle Türk savaş uçakları sınırı sık sık 

geçip, PKK'lıları vurmaya çalışıyor. Sanırım Sayın Kazımi ile bu konularda geniş 

görüş alışverişi yapılacaktır. 

 

Putin konuştu 

Komşularımız arasındaki en önemli ülke tabii ki Rusya'dır ve Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'la Putin arasındaki sağlıklı diyalog bu ilişkinin güvencesi gibidir. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/suriye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Nitekim "Yıl sonu basın toplantısında" dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri 

olduğunu söyledi. Putin, "Erdoğan sözünü tutan bir adam. Ülkesi için iyi 

olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor. Bu öngörülebilirlik 

için bir element. Kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız çok önemli" ifadelerini 

kullandı. 

 

Dikkat edelim 

Sanırım Rusya ile ilişkilerimize üçüncü ülkelerin olumsuz katılımlarını mutlaka 

önlemeliyiz. Örneğin Ukrayna ya da İran bu konuda dikkat etmemiz gereken 

ülkelerdir. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/vladimir-putin
https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan

