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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
21 Ocak 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARI 
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının 

Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan 

Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3431) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Kocaeli Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 
–– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü 

Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2020 Tarihli ve 2018/36426 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/25073 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210121-11.pdf
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TMO, beyaz buğday da alacak 
TMO, cuma günü çıkacağı 400 bin tonluk buğday alım ihalesinde beyaz 

buğday da kabul edecek.  

 
Ticaret kaynakları Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) 400 bin tonluk uluslararası 

buğday alım ihalesini kırmızı buğdayın yanısıra beyaz buğday tekliflerini de kabul 

edecek şekilde genişlettiğini söyledi. 

TMO'nun daha önce 19 Ocak'a kadar teklif verilebileceğini açıkladığı ihale 22 Ocak 

Cuma tarihine ertelenmişti. 

Ticaret kaynaklarından biri "Bu değişiklik Türkiye'nin en büyük buğday tedarikçisi 

Rusya'dan gelen buğdayın daha pahalı olduğu ve yaklaşan bir gümrük vergisine 

maruz kalabileceği bir dönemde, ihalede daha farklı konumlardan buğday teklifi 

gelmesini sağlayabilir" dedi. 
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ELÜS piyasasında 1,5 yılda 14,4 
milyar liralık işlem gerçekleşti 
 

1,5 yıl önce faaliyete geçen Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda 9,6 
milyon tonluk ürün karşılığında 14,4 milyar liralık işlem gerçekleşti 

 

 
 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete 
geçen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda 9,6 milyon tonluk üründe 14,4 
milyar liralık işlem gerçekleştiğini söyledi. 
Kırali, yerli kaynaklarla faaliyete geçirdikleri söz konusu piyasada ağırlıklı olarak arpa, 
buğday, mısır gibi hububatın işlem gördüğünü belirtti. 

Bu ürünlerin yanı sıra Antep fıstığı, baklagil, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve 
yağlı tohumların da işlem görebildiği ELÜS Piyasası'nın yaklaşık 1,5 yıldır 
kullanıldığının altını çizen Kırali, "Şu an ELÜS'te 79 bin 590 yatırımcı mevcut. Piyasa 
faaliyete geçtiği günden beri 200 bin civarında işlem yapıldı. ELÜS Piyasası'nda bu 
zamana kadar 9,6 milyon tonluk üründe 14,4 milyar liralık işlem gerçekleşti" diye 
konuştu. 

Sözleşmeli tarıma konu ürünlerde iş birliği 

Kırali, TÜRİB ELÜS Piyasası'na Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü'nü entegre 
ettiklerini ifade ederek, bu kapsamda Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri üyesi kooperatiflerin alacağı sözleşmeli tarıma konu ürünlerin 
TÜRİB'de alım-satımına ilişkin iş birliğine gidildiğini kaydetti. 

https://www.bloomberght.com/borsa
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Yatırımcıların herhangi bir aracı kurum gerekmeksizin emirlerini sisteme 
iletebildiklerini aktaran Kırali, "Önümüzdeki dönemde mevzuat ve altyapı değişikliği 
ile aracılı sisteme geçmeyi planlamaktayız. Bu modelle beraber işlemlerin Ürün 
Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) üzerinden yapılması planlanmaktadır. ÜPAK'lar ile 
tarım borsacılığı sektörünün geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir 
adım daha atılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

ELÜS kullananlara verilen teşvikler 

Kırali, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklere dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: "Bu teşvikler içerisinde 2024 sonuna kadar nakliye, analiz ve kira 
desteği yer almaktadır. Borsamızda ELÜS alım-satımından elde edilen kazançlar 31 
Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayıca zirai gelir 
vergisi stopajı, damga vergisi ve KDV muafiyeti gibi vergisel avantajlar da mevcuttur. 
Bunların yanı sıra çiftçilerimize sahip oldukları ELÜS'leri teminat vererek Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen faizsiz kredi imkanı da 
bulunmaktadır." 
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Et fiyatları uçan Türkiye için yaprak 

döneri tarihe gömecek buluş 

 
Kanada’da bulunan McMaster Üniversitesi’nden bilim insanları, başta Türkiye olmak 

üzere birçok ülkede fiyatları tavan yapan doğal ete rakip olarak yapay et yaprakları 

geliştirdi. Yapay etin yağ oranı, uzmanlar tarafından ayarlanabiliyor. 

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede ekonomik kriz nedeniyle et yemek, lüks hale 

geldi. Gıda piyasasındaki olağanüstü artışın ardından ortaya çıkan ihtiyaç da bilim 

insanlarının merakını artırdı. Popular Science’de yer alan habere göre McMaster 

Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, hayvan kaynaklı geleneksel etin diğer 

alternatiflerine kıyasla daha doğal tat ve doku sunan bir yöntem kullanarak, yeni bir et 

çeşidi geliştirdiler. 

DOKU YETİŞTİRİLMESİNDE KULLANILIYOR 

Biyomedikal Mühendisliği bölümünde çalışan araştırmacılar Ravi Selvaganapati ve 

Ali Rıza Şahin-Şemsebedi, bir laboratuvar ortamında yetiştirilmiş kültür kası ile yağ 

hücrelerinden oluşan ince yaprakları istifleyerek, yeni bir et üretme yöntemi ortaya 

çıkardılar. Teknik, insanlara nakledilen dokuların yetiştirilmesinde kullanılan 

yöntemden uyarlandı. 

FOTOKOPİ KAĞIDI KALINLIĞINDA 

Her biri yaklaşık bir fotokopi kağıdı kalınlığında olan bu canlı hücre yaprakları, ilk 

önce kültür ortamında yetiştirilmiş ve sonrasında büyüme plakalarında yoğunlaştırılıp 

çıkarılmış ve birbirinin üzerine eklenmiş. Yapraklar, hücreler ölmeden önce birbirine 

doğal şekilde bağlanmışlar. 

“ET DİLİMLERİ ÜRETİYORUZ” 
Katmanların herhangi bir kalınlıkta istiflenebileceğini söyleyen Selvaganapati, 
bunların herhangi bir et parçasının yağ içeriği ile mozaik yapısının yerini almak üzere 
“ayarlandığını” söyledi. Bu özellik, diğer alternatiflere karşı avantaj sağlıyor. 
Selvaganapati, “Et dilimleri üretiyoruz. Müşteriler ne oranda yağ istiyorsa 
alabilecekler; tıpkı sütte yaptıkları gibi” diye konuştu. Çalışma dün Cells Tissus 
Organs bülteninde yayımlandı. Türkiye'de et fiyatları, 60 lira ile 120 lira arasında 
değişiyor. Yaprak et dönerin fiyatı ise 20 ila 40 lira arasında değişkenlik gösteriyor.  
Et fiyatlarının bu denli yüksek olmasının bazı vatandaşların evine et götürmekte 
zorlanmasına neden olduğu belirtiliyor.  
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Ziraat Bankası'nın tarım kredileri 

2020'de yüzde 24 arttı 
Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinin geçen yıl yüzde 24 arttığını söyleyen 

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, 

bankanın son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırdığı kredi hacminin ise 

202 milyar TL'yi aştığını bildirdi. 

 

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası'nın 

son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 

milyar TL'yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2,3 milyon kişiyi aştığını bildirdi. 

Pişmaf, "Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki 

tarım kredisi miktarı 80 milyar TL'nin üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 77'si 

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor." 

ifadelerini kullandı. 

"Uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu" 

Tarım kredilerinin 2019 sonuna göre yüzde 24 arttığını belirten Pişmaf, şunları 

kaydetti: "Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kısa 

vadeli işletme kredilerimizdeki artış yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken, uzun vadeli 

yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha 

yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir 

göstergesi olması açısından önemsiyoruz. Bu yatırımlar, 1-2 yıl içerisinde bizlere 

üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir." 

Takipteki kredi rakamı da takipteki üretici sayısı da azaldı 

Ferhat Pişmaf, salgın sürecinin yaşandığı son bir yılda zaman zaman eksik bilgi ile 

sunulanların aksine tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve 

takipteki üretici sayısının azaldığını bildirdi. Pişmaf, "2020 yılında takipteki 
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kredilerimiz yüzde 5,4, kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 

2,3 azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA) oranımız da son bir 

yılda yüzde 2,05'ten yüzde 1,57'ye geriledi. Bu yönüyle bankamızın tarım kredileri 

sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır." ifadelerini kullandı. 

"Ödeme güçlüğüne düşen çiftçilere alternatif çözümler sunuyoruz" 

Ferhat Pişmaf, genel yapıda görülen iyileşmeye rağmen bireysel olarak ödeme 

güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını, sübvansiyonlu tarım 

kredisi kullanan üreticilerin, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde 

2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla 

kadar erteleyebildiğini veya 5 yıla kadar taksitlendirebildiğini bildirdi. 

Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25'ini, 5 yıla kadar 

taksitlendirmelerde faizin yüzde 20'sini Hazine ve Maliye Bakanlığının çiftçi adına 

karşıladığını aktaran Pişmaf, "Ayrıca, kredinin sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz 

olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir nedenle nakit akışı bozulan ve ödeme 

güçlüğüne düşen üreticilerimizin kredileri, bankamız uygulamaları kapsamında 5 yıla 

kadar taksitlendirilebiliyor." ifadesini kullandı. 

Halihazırda 25 bini sübvansiyon uygulamaları, 122 bini de bankanın uygulamaları 

kapsamında olmak üzere yaklaşık 145 bin üreticinin bu imkanlardan faydalandığını 

bildiren Pişmaf, "Hem bu kapsama alınan kredilerin geçen sürede tahsil edilerek 

azalması hem de aynı dönemde takibe intikal eden tarım kredilerindeki düşüş, bu 

uygulamaların ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir." 

değerlendirmesini yaptı. 

"Üreticiler, herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden etkilenmiyor" 

Ferhat Pişmaf, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine 
uygulanan faiz oranlarının da zaman zaman aşağı ya da yukarı yönlü güncellendiğini 
belirterek, şunları kaydetti: "Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 77'si 
Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu 
kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim 
konusunda 50 bin TL'ye kadar, geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL'ye 
kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz sübvansiyonu (desteği) uygulanmakta ve faizin 
tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin yüzde 64'ü, 
hayvansal üretimde ise yüze 75'i belirtilen sınırların altında kredi kullanan 
üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan üreticiler, yüzde 
100 faiz desteği sağlandığı için herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden 
etkilenmiyor." 

2021 yılının başından itibaren sübvansiyonlu tarım kredisi kullanacak üreticilere 
yansıyan en yüksek faiz oranının yıllık yüzde 12,75 düzeyinde olduğunu aktaran 
Pişmaf, bu oranın piyasadaki faiz oranlarının oldukça altında bulunduğunu bildirdi. 
Pişmaf, söz konusu oranın üretim konularına ve belirlenen kriterlerin sağlanmasına 
bağlı olarak yüzde sıfıra kadar inebildiğini belirtti. 
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İş yapma kolaylaştırılıyor 
İmza sirküsü kaldırılacak… İhalelere itiraz ve şikayetler elektronik 

ortamda yapılacak… Elektronik ortamda şirket kurulmasının altyapısı 

oluşturulacak… Teknoloji geliştirme bölgelerinde teşviklerin süresi 

uzatılacak. TBMM’de öncelikle Teknopark Yasası ele alınacak. 

 

İş dünyasından gelen talepler çerçevesinde ekonomi alanında hayata geçirilecek 

reformların açıklanması beklenirken, TBMM bu düzenlemelerin kanunlaşması için 

önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyor. TBMM gündemine alacağı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ile iş yapma kolaylığının artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda 

bir dizi düzenlemeyi hayata geçirecek. 

Mecliste işbaşı haftaya… 

Taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin kullanılması, imza 

sirkülerinin kaldırılması, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat 

altyapısının oluşturulması, ihalelere itiraz ve şikayetlerle ilgili belgelerin elektronik 

ortamda düzenlenmesi, teklifinde yer alan düzenlemeler arasında yer alıyor. 

Bir aylık aranın ardından gelecek hafta çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin 

Ekim ayından bu yana bekleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini öncelikle ele alarak 

kanunlaştırması bekleniyor. 
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Daha az belge istenecek 

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına 

imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında 

tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri 

tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecek. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 

ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında 

ticaret sicili kayıtları esas alınacak. Ayrıca şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili 

müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyecek. Bu değişiklilerle, ticaret 

şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve 

maliyetle yerine getirilmesi amaçlanıyor. 

İmza sirküsü alınmayacak 

TOBB Kanunu’nda yapılan değişiklikle tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca 

imza sirküsü alınmadan, ellerinde bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları 

gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme 

imkanı getiriliyor. 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyaların Korunması Hakkında 

Kanun’daki değişiklikle de tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi 

uygulaması kaldırılıyor. 

Kolay finansmana erişim 

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda yapılan değişiklikle; işletmenin tamamı 

üzerinde rehin kurulmadan işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bütünü 

üzerinde rehin kurulmasına imkan sağlanıyor. Ticari işletme ve esnaf işletmesinin 

tamamı üzerinde rehin kurulması 

halinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş her türlü varlık, 

bir işletmenin makul bir taşınır varlık kümesinin bir bütün olarak rehnedilmesi halinde 

ise bu kümeye dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacak. 

Elektronik mühür tanımı 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na elektronik mühür tanımı ekleniyor. Elektronik 

mühür oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suç sayılarak, elektronik sertifika hizmet 

sağlayıcılarının elektronik mühürle ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi 

halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası 

öngörülüyor. 

Elektronik ortamda şikayet, Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle şikayet ve 

itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve başvurularda işlem 

kolaylığı sağlamak için usul ve esasların belirlenmesi için Kamu İhale Kurumuna yetki 

veriliyor. 
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Vergi indiriminin 2 puanı girişim sermayesine gidecek 

Kanun Teklifi ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna 

edilen kazançları tutarı ve Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden 

yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerince teşviklerden yararlanılması için bu tutarın yüzde 2’sinin pasifte geçici 

bir hesaba aktarılması ve bu tutarın geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar 

Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi 

yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 

bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere 

sermaye olarak konulması şartı getiriliyor. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar 

aktarılmaması durumunda yıllık beyanname üzerinden teknopark işletmeleri için 

istisna edilen kazançlar tutarının veya Ar-Ge ve tasarım merkezleri için yıllık 

beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda 

yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına veya indirimine konu edilemeyecek. 

Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 

tarh edilecek. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında aktarılması gereken 

tutar yıllık olarak 20 milyon lira ile sınırlı olacak. Cumhurbaşkanına bu tutar ve 

oranları, birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya beş katına kadar artırması 

konusunda yetki veriliyor. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde ya 

da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam 

çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında 

geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olmasına yönelik 

düzenleme yapılıyor. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar 

artırılabilecek. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde teşvik süreleri 2028’e uzatılıyor 

Teknoloji Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikle teşviklerin süresi uzatılıyor. 

Yönetici şirketlerin, elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden 

müstesna olacak. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin üzerindeki 

istihdam yükünün azaltılması da amaçlanıyor. Buna göre, 31 Aralık 2028 tarihine 

kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 

ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir 

vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek 

suretiyle terkin edilecek. 
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TÜİK hesaplama yönteminde yine 

değişikliğe gitti 

TÜİK, sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında kullanılan 

yöntemde değişikliğe gitti. Kurumdan yapılan açıklamada endekslerin ekonomik 

gelişmeleri ve makro ekonomik göstergeleri öncüleme yeteneğinin güçlendirilmesinin 

amaçlandığı belirtildi. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik güven endekslerinin 

hesaplanmasında kullanılan yöntemde değişikliğe gitti. 

TÜİK'in resmi internet sayfasındaki duyuruya göre, Kurum, girişim yöneticilerinin iş 

yerinin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini 

ölçmek üzere hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine dair iş yeri eğilim 

anketlerini uyguluyor, bu anket sonuçlarını kullanarak aylık olarak sektörel ve 

ekonomik güven endekslerini hesaplıyor. 

HESAPLAMALARDA GİRİŞİM CİROSU VE KATMA DEĞER AĞIRLIKLARI 

KULLANILACAK 

İş yeri eğilim araştırmalarında bu yılın ocak ayından başlamak üzere anketlerin 

uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem güncelleştirilirken hesaplamalarda 

girişim cirosu ve sektörlerin katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandı. 

Güven endekslerinin hesaplanmasında yapılan iyileştirmeler doğrultusunda, anket 

uygulanan girişim sayısı aylık 4695'ten 7950'ye çıktı. Girişimlerin seçiminde tabakalı 
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rassal örnekleme yerine her sektörün toplam cirosunun yüzde 70'ini oluşturan 

girişimler tam sayım olarak ankete dahil edildi. Anket kapsamı her yıl bu koşul göz 

önüne alınarak güncelleştirilecek. Girişimlerin verdiği cevaplar, girişimin bulunduğu 

sektörde sahip olduğu ciro payına göre ağırlıklandırılarak endeks hesaplamasına 

dahil edilmeye başlandı. Üst sektör endeksleri hesaplanırken her bir alt sektörün 

GSYH katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandı. 

ANKET UYGULANAN ALT SEKTÖR SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR 

Yapılan metodolojik iyileştirmelerle, endekslerin ekonomik gelişmeleri ve makro 

ekonomik göstergeleri öncüleme yeteneğinin güçlendirilmesi, kapsanan sektörlerde 

daha yüksek temsiliyet oranına ulaşılması, sektörde faaliyet gösteren girişimlerin 

kendi büyüklüğü oranında endeksleri etkilemesi ve hizmet sektöründe anket 

uygulanan alt sektör sayısının artırılması hedefleniyor. 

Metodoloji değişikliklerini yansıtan seriler, 25 Ocak'ta yayınlanacak olan "Sektörel 

Güven Endeksleri, Ocak 2021" ve 28 Ocak'ta yayınlanacak "Ekonomik Güven 

Endeksi, Ocak 2021" haber bültenleriyle kamuoyuna duyurulacak. 

VATANDAŞLARIN GÜVENİ AZALDI 

Hesaplama yöntemlerinde daha önce de değişikliğe gidilmişti. TÜİK ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 

hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir 

önceki aya göre %3,2 oranında artmış; Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül 

ayında 82,0 olmuştu. 

Hesaplama değişikliği öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, 

eylül ayında bir önceki aya göre %3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan 

endeks, Eylül ayında 61,8 oldu. Yapılan değişiklikler sonrası yaşanan artışlar 

vatandaşların kuruma olan güvenini daha da azaltmıştı. 
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Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafa kira 

yardımı ödemeleri başladı 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira  yardımı ve gelir kaybı 

desteği ödemelerinin bugün itibarıyla  başladığını söyledi. 

 

Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı ve Protokol imza 

töreni ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibarıyla 

başladığını söyledi. 

Bakan Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile verileri karşılaştırma işleminin 

tamamlandığını aktararak, ödemelerin bugün başladığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığı kararı uyarına, büyükşehirlerdeki esnafa 750 lira, diğer 

şehirlerdekine ise aylık 500 lira olmak üzere 3 ay boyunca kira desteği uygulanması 

hükme bağlanmıştı. Ayna kararda, esnafa üç ay boyunca 1000 lira gelir kaybı desteği 

ödenmesi öngörülmüştü. 

Gelir kaybı desteği için 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteği için ise 754 bin 

civarında olmak üzere, sözkonusu destekler için toplam 2 milyonun üzerinde başvuru 

gelmişti. 
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Kamu işletmeleri batıyor: 13,7 milyar 

TL zarar 

Sayıştay’ın Kamu İşletmeleri Genel Raporu, kötü yönetim ve kamuculuğu 

tercih etmeyen politikalar nedeniyle içine düşülen darboğazı gösterdi. 23 

kamu işletmesi 2019 yılında zarar etti. Toplam zarar bir yılda yüzde 24 

artarak 13.7 milyar TL oldu. En büyük zarar 5.6 milyar TL ile BOTAŞ’ta. 

 
 

Nurcan Gökdemir 

AKP iktidarının politikaları sonucu kamu işletmelerinin mali tablolarındaki bozulma 

sürüyor. Sayıştay’ın 2019 yılı denetimlerini içeren Kamu İşletmeleri Genel Raporu, 

zararın bir yılda yüzde 24 artışla 13.7 milyar liraya çıktığını, 23 kamu işletmesinin 

zarar ettiğini gösterdi. 

Sayıştay’ın önceki yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli olarak açıkladığı Kamu 

İşletmeleri Genel Raporu’na göre, kamu işletmelerinin 2017 yılında 5,7 milyar TL, 

2018’de 11 milyar TL olan dönem zararı 2019’da 13,7 milyar TL’ye çıktı. Bir yılda 

yüzde 24 artışla kamu işletmeleri, önceki yıla göre 1,6 milyar TL daha fazla zarar etti. 

BOTAŞ’TAN TCDD’YE... 

Rapora göre, ülkenin en önemli stratejik kuruluşlarının da aralarında bulunduğu zarar 

eden kamu işletmeleri ile zararları şöyle: 

BOTAŞ 5.6 milyar TL, TCDD 2.5 milyar TL, PTT 1.2 milyar TL, TCDD Taşımacılık 1 

milyar TL, Türkiye Şeker Fabrikaları 968 milyon TL, ÇAYKUR 635 milyon TL, TEDAŞ 
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389 milyon TL, TTK Karadon 381 milyon TL, TTK Kozlu 262 milyon TL, TTK Üzülmez 

213 milyon TL, TTK Armutçuk 138 milyon TL, TÜDEMSAŞ 101 milyon TL, TTK 

Amasra 99 milyon TL, Et ve Süt Kurumu 34 milyon TL, Sümer Holding 30 milyon TL, 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 15 milyon TL, PTT Lojistik 9 milyon TL, RAYSİMAŞ 5 

milyon TL, Doğusan 2.8 milyon, Arıcak Turizm ve Ticaret 8 milyon TL, Vakıf İnşaat 2 

milyon TL, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri 397 bin, Askeri Fabrika ve 

Tersane İşletme 109 bin TL. 

KÂR YARI YARIYA DÜŞTÜ 

Mali kuruluşlar hariç kamu işletmelerinin dönem kârı 2017 yılında 13,6 milyar TL’den 

2018 yılında 13,8 milyar TL’ye çıktı, ancak 2019 yılında ise yaklaşık yüzde 50’lik 

azalmayla 7,6 milyar TL’ye geriledi. 

Rapora göre, en fazla kâr eden kurum TOKİ oldu. Yoksul yurttaşları ev sahibi yapma 

iddiasıyla kurulan ancak daha sonra lüks yatırımlara yönelen TOKİ’nin 2019 yılı kârı 

7,6 milyar TL oldu. TOKİ’yi 4,2 milyar TL DHMİ, 2,8 milyar TL ile Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2,1 milyar TL ile TEİAŞ, 1,2 milyar TL ile TPAO, 1 

milyar TL ile de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü izledi. 

BANKALARIN KâRI AZALDI 

Bankalarda, net faiz gelirlerinde artış olmasına rağmen, kredi ve diğer alacaklar 

değer düşük karşılığı ile diğer faaliyet giderlerindeki yüksek oranlı artış nedeniyle 

2019 yılı dönem net kârı önceki yıla göre yüzde 13,4 oranında azalarak 12,1 milyar 

TL’ye düştü. 

Sigortacılık sektöründe faaliyette bulunan 4 kamu işletmesinin 2017 yılında 807,7 

milyon TL olan kârı 2019 yılında 1,5 milyar TL’ye çıktı. 
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Merkez Bankası'nın faiz kararı 

bekleniyor 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'da yılın ilk faiz 

kararını açıklayacak. Son iki aydaki 675 baz puanlık faiz artırımının 

ardından bugün ağırlıklı olarak faize dokunulmaması bekleniyor 

 
Kasım ve Aralık aylarında toplam 675 baz puanlık faiz artırımına giden Merkez 

Bankası Para Politikası Kurulu (PPK),bugün saat 14.00'da yılın ilk faiz kararını 

açıklayacak. 

Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplanan PPK 475 baz puanlık faiz 

artırımına gitmişti. Aralıkta ise 200 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 17'ye 

yükseltti. Bugünkü toplantıda ise ağırlıklı olarak politika faizinin sabit bırakılması 

bekleniyor. 

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise 

faizlerde artış beklediğini bildirdi. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 

baz puan yönünde. 

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 34 

ekonomistin de büyük çoğunluğu da politika faizinin sabit bırakılmasını beklediğini 

belirtti. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış 

beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin etti. 

Yabancı kurumlar da benzer bir beklenti oluşmuş durumda. 
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İspanyol BBVA'nın Başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, TCMB'nin bu ayki Para 

Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti ancak bankanın fiyat 

gelişmelerini yakından gözlemleyeceğini ve gerekmesi durumunda sıkılaşmaya 

gitmek için hazır olacağını ifade etti. Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar 

Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını 

beklemediğini söyledi. 

Credit Suisse ise son yayımladığı raporda "Bizce en olası senaryo, PPK'nın yüzde 17 

seviyesindeki politika faizini 2021'in ortasına kadar koruduktan sonra yılın ikinci 

yarısında kademeli olarak yüzde 14'e indirmesi" değerlendirmesiyle bu toplantıdan 

faizde değişiklik beklemediğini bildirdi. 

'ARTIRIM HTİMALİ DIŞARIDA BIRAKILAMAZ' 

Ağırlıklı olarak Merkez'in politika faizinde değişikliğe gitmyeceği beklense de faiz 

artırımı için hala alan olduğunu düşünenler de var. Rabobank Gelişen Piyasalar 

Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de 

sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen 

dışarıda bırakılamayacağını belirtti. 

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise Merkez 

Bankası'nın sıkı para politikasının sonuna doğru yaklaştığını ancak daha yüksek 

faizler için hala biraz alan olduğunu vurguladı. Maggio, Merkez Bankası'nın politika 

faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini söyledi. 

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise 

TCMB'nin politika faizini sabit bırakma ya da ılımlı artırma seçenekleriyle karşı 

karşıya kalabileceğini dile getirerek, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak 

yüzde 17.5'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu. 
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Erdoğan: Türkiye'yi küresel, siyasi 

ve ekonomik sistemin en üst 

seviyesine çıkarma hazırlığındayız 
Milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatıyla çıktıklarını 

söyleyen Erdoğan, "Bununla yetinmiyor, 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, 

onunla da yetinmiyor 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi 

konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde, sadece salgınla mücadele 

etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst 

seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz." dedi. 

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

Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla 

katıldı.  

Kongrelerin AK Parti'ye, şehirlere ve teşkilatlara hayırlı olmasını dileyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alacak kişileri tebrik etti. 

Erdoğan, bugünkü kongrelerle birlikte 42 il kongresini tamamladıklarını bildirerek, 

"İnşallah şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini yaparak, 7. Olağan Büyük Kongre 

hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz. AK Parti'yi, 2001 yılı Ağustos ayında 

kurduğumuzda, milletimiz bize hem geçmişin eksiklerini tamamlama hem de geleceği 

inşa görevi vermişti. Girdiğimiz 15 genel seçimin, mali seçimin, Cumhurbaşkanlığı 

seçiminin ve halk oylamasının tamamında AK Parti'yi sandıktan birinci çıkartan 

milletimize şükranlarımı, demokraside ve ekonomide yaptığımız hizmetlerle ortaya 

koyduk." ifadelerini kullandı. 
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Türkiye'yi 18 yılda, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5,10 katı hak ve 

özgürlük açılımlarıyla, yatırımlarla ve projelerle donatırken milli iradenin 

üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıktıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 

devam etti: 

"Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her zorlu mücadelede, 15 Temmuz'da olduğu 

gibi yanımızda yer alarak, bize istikamet göstererek, destek ve cesaret vererek her 

daim vefasını gösterdi. Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her 

kademesinde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyasette hizmet 

mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Her kademede görevler, unvanlar elden ele 

geçerek aynı menzile doğru ilerlemeye devam edilir.  

Belde, il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetimlerinde vazifelerine devam eden 

kardeşlerimizin yanında, yeni görev üstlenen kardeşlerim de var. Bundan sonraki il 

kongrelerimizde de aynı şekilde görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. 'Davası hak 

olanın yardımcısı Hak'tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır'. Bu anlayışla, bu 

kutlu çatı altında görev yapmış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu 

vesileyle kuruluşundan bugüne tüm teşkilatlarımız da görev almış kardeşlerime 

teşekkür ediyorum, irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." 

Kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönüllerinin, kapılarının 

ve AK Parti'nin tüm kademelerinin sonuna kadar açık olduğunu ve açık kalacağını 

bildiren Erdoğan, "AK Parti, 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül 

genişliğine, hizmet şevkine, mücadele hacmine sahip bir partidir. Unvanı olsun veya 

olmasın, herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır." diye konuştu. 

Teşkilatlarda görev alacak kişilerin, bu potansiyeli harekete geçirecek dirayeti ve 

engin gönüllülüğü göstermelerini isteyen Erdoğan, "Milletin kurduğu, milletin 

yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan, sahada ülkemizdeki her bir 

bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır. İnşallah hep birlikte bunu 

başaracağız. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin 

milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini 

temin edeceğiz. Türkiye'yi yeniden eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin 

hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız 

olsun." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, elde ettiğimiz her kazanımın 

gerisinde milyonların alın teri, milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. 

Malazgirt'ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz 

yoktur. Aradan bin yıl geçse de hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar, çok görenler 

olduğunu biliyoruz. Bir asır önce milletimizi Çanakkale'de, bu topraklarda izi 

kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler 
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olduğunu biliyoruz. Dört bir yandan işgale uğramış, ordusu ve meclisi dağıtılmış, 

nefes yolları tıkanmış Anadolu'da yakılan ve zafere ulaşan istiklal ateşinden canı 

yananların hala aynı hayalin peşinde olduğunu biliyoruz. 

Rahmetli Menderes'in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili 

siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem 

duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal'ın, Türkiye'yi dünyanın en itibarlı ve 

seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin 

yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. Ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında, 

Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini 

kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. 

AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin, 973 ilçesinin, 1389 belediyesinin, 42 bin 

mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımları, eserleri ve izi olduğu 

gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz. Ana karnındaki çocuktan okula 

giden evlatlarımıza, çalışanlarımızdan ömrünün son demlerindeki büyüklerimize 

kadar getirdiğimiz hizmetlerden hayatının her alanında, her an faydalanmayan tek bir 

kişi bulamazsınız." 

Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların 

oyunlarını boşa çıkartarak, tuzaklarını bozarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 

sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: 

"Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine 

biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların, milli irade düşmanlığının sebebi işte 

budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu 

gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok 

beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin 

üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık." 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini 

alamayan hiç kimseye ülkenin yönetiminin teslim edilemeyeceğini dile getiren 

Erdoğan, milletin gönlüne girmenin yolunun da onun değerleriyle barışık olmaktan, 

ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçtiğini söyledi. 

Kendilerinin milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatıyla çıktıklarını 

anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Bununla yetinmiyor, 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, onunla da yetinmiyor 2053 

vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde, 

sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik 

sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu 

konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız. Buna karşılık yalan 

ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba 

edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve 
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iftiralarını ortaya sürerken, asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri 

içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla 

yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini, Cumhur İttifakı 

olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla kendi 

çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz." 

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için yeni projelerin, açılışların heyecan ve 

sevincini yaşamaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, bu hafta 

sonu Diyarbakır'da üç barajın ve bir içme suyu tesisinin açılışını, İstanbul'da bir 

fırkateynin denize indirme törenini ve Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini 

yapacaklarını ifade etti. 

"Çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında her gün yeni projelerin, yeni 

hizmetlerin temelinin atıldığına veya açılışının gerçekleştirildiğine işaret 

ederek, "Çünkü Türkiye'nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil işte 

böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var. Allah'ın izniyle hep birlikte sonuna kadar 

milletimize hizmet için çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi. 

Geçmişten bugüne kendilerini muhasebeye tabi tuttuklarında, karşılarına çıkan 

manzaranın sadece AK Parti'nin değil, ülkenin tamamının hikayesini anlattığına işaret 

eden Erdoğan, 3 Kasım 2002'de "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın", 28 Mart 2004'te 

"Yerel kalkınma başlıyor", 22 Temmuz 2007'de "Durmak yok yola devam",  29 Mart 

2009'da "İşimiz hizmet, gücümüz millet", 12 Haziran 2011'de "İstikrar sürsün Türkiye 

büyüsün. Hedef 2023", 30 Mart 2014'te "Daima millet, daima hizmet", 7 Haziran 

2015'te "Onlar konuşur AK Parti yapar", 1 Kasım 2015'te "Sen ben yok Türkiye 

var", 24 Haziran 2018'de "Vakit Türkiye vakti", 31 Mart 2019'da "Memleket işi gönül 

işi" dediklerini hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde, milletimizin karşısına çok 

daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız çünkü biz Cumhur 

İttifakı'yız, çünkü biz AK Parti'yiz, çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece 

millete borcu olan bir hareketiz. Çünkü biz mazlumların ve mağdurların umudu 

Türkiye'yiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. 

Siz dava ve yol arkadaşlarımdan bu süreçte daha fazla gayret, çok daha samimi 

çaba, çok daha büyük fedakarlık bekliyorum." dedi. 
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Akşener'den flaş sözler: Barajı 

konuşan iktidar yolcu demektir 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın oy 

kaybettiğini söyledi. 

 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Saygı Öztürk'e gündemdeki 

gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Seçim barajına ilişkin formüllerin son günlerde çok konuşulmasına değinen Akşener, 

“Barajı konuşan iktidar yolcu demektir” dedi. 

AK Parti ve MHP'nin yürüttüğü Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini belirten Akşener'in 

seçim barajı üzerinden yaptığı değerlendirmelerden satır başları şu şekilde: 

"Öncelikle ortakların önce kendi aralarında, sonra kamuoyu önünde konuşmalarını 

öneriyorum. Bir iletişim problemi olduğu ortada. Son dönemde iktidarın ortakları 

nedense fikir ayrılıkları olan her konuyu Twitter üzerinden veya basın aracılığıyla 

konuşmayı tercih eder oldu. 

AK Parti çevrelerinde barajın yükseltilmesiyle ne amaçlandığını anlamak zor değil. 

Bazı partileri, önerilen yüzde 12'nin altında değerlendirdikleri açık. ‘Siyasi etik' diye 

diye geziyorlar ama zora geldi mi kendilerince böyle cinliklerin peşine düşüyorlar. Bu 

hem etik olmayan hem de gerçekçi olmayan bir yaklaşım. 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/ak-parti
https://www.milligazete.com.tr/etiket/mhp
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/01/21/1561296441980-aksener.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/01/21/1561296441980-aksener.jpg
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Küçük ortaksa, belli ki kendini riskte görüyor ve barajın düşürülmesini istiyor. Bu da 

anlaşılabilir bir talep. Çünkü baraj altı kalma ihtimali, siyasi manevra imkanını ortadan 

kaldırır, etkisiz eleman haline getirir. Belli ki bunu istemiyor. Yoksa yıllarca mevcut 

barajı savunmuş bir anlayışın, bu hamlesi başka türlü açıklanamaz. 

Ama unutmayalım ki, siyasetin kuralları, bir partinin ikbali üzerine bina edilemez. 

Edilirse, orada sistemin adı demokrasi olmaz, ‘Yazıhanem açık kalsın” anlayışı olur. 

Elbette bunların hepsi konuşulabilir, tartışılabilir. Ama bu tartışmalar bütüncül bir 

şekilde yapılmalıdır. 

Tartışmaların merkezindeyse milletimiz ve millet iradesinin egemenliği olmalıdır. 

Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, 

merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hale gelir. 

Siyaset millete hizmet için yapılır. Vatandaşınıza dokunmak, sesini duymak 

zorundasınız. Derdini dinlemek, ne yiyor, ne içiyor bilmek zorundasınız. Bunları 

bilirseniz, memleketin meselelerini doğru teşhis edersiniz. Doğru tedavinin de ilk şartı 

doğru teşhistir. 

Sayın Erdoğan, siyasetinin ilk yıllarında sokağı bilirdi. Vatandaşa dokunurdu. Ama 

saray onu milletten ve dolayısıyla gerçeklerden kopardı. Kendisi maalesef artık başka 

bir evrende yaşıyor. Türkiye'nin meseleleri ancak siyaset içinde çözülebilir. Bu da 

ancak siyaset, vatandaşı duyarsa, ona dokunursa, ayağına giderse olur. Milletine 

yabancılaşmış bir siyasetin memlekete vereceği bir şey olamaz." 

 

  



21.01.2021 

25 

 

Dışişleri: Yunanistan'ın 12 mil kararı 

Ege Denizi'ni etkilemiyor 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde 

karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufunun, Mora 

Yarımadası'nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde 

etkilemediğini bildirdi. 

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasuları 

genişliğini 12 deniz miline çıkarması ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 

beyanları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik 

tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir 

şekilde etkilememektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde Türkiye'nin hayati 

hak ve çıkarlarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu denizde karasularının hem 

ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi 

kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki 

tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur." ifadesine yer 

verildi. 
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Biden göreve geldi Ermeni Lobisi 

Türkiye’ye karşı harekete geçti 

 
 

Joe Biden’in 46. Amerika başkanı olarak göreve gelmesinin hemen ardından Ermeni 

Lobisi ANCA, Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu. Azerbaycan’a karşı büyük 

kayıp yaşayan Erivan yönetimi de bu avantajı değerlendirmeye çalışıyor. 

Washington’daki en köklü lobi kuruluşlarından biri olan Amerika Ermeni Ulusal 

Komitesi (ANCA) Joe Biden’ın yemin töreni ardından hem bir tebrik mesajı hem de 

taleplerini sıraladı. Kuruluş, geçen yıl yaşanan gerilimin ardından Ankara ve Bakü’ye 

yaptırım ve ceza uygulanması gerektiğini iddia ederken adeta taleplerini de yazdı. 

ANCA’nın Biden’a "tebrik mesajında" şu ifadeler yer aldı: 

"Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye 

desteği kesilmeli, her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli. 

Aliyev ve Erdoğan rejimine Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle 

yaptırım uygulanmalı. 

 

Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Adalet Bakanlığı, Azerbaycan’ın kullandığı Türk 

dronlarındaki ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmalı." 
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Başkent marketlerin sayısı her geçen 

gün artıyor: 4. Şube Kızılay’da açıldı 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri 

arasında yer alan ve kırsal kalkınmayı destekleyecek en önemli projeleri 

arasında gösterdiği Başkent Market’lerin sayısı her geçen gün artıyor. 

Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle şube sayısını artırmayı sürdüren 

Halk Ekmek Fabrikası; Etimesgut, Mamak Şafaktepe ve GİMAT 

şubesinden sonra 4. şubesini Kızılay’da açtı. Başkent Market, Ankaralı 

yerli üreticiler ve kadın kooperatiflerinden alınan günlük, doğal ve taze 

ürünleri uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturuyor. 

 

 

 

Göreve geldiği günden itibaren kırsal kalkınmayı destekleyen projelerle dikkat çeken 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlar kadar yerli 

üreticilerin de ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.  Halk Ekmek Fabrikası 

bünyesinde hizmet veren “Başkent Market”lerin sayısı vatandaşlardan gelen yoğun 

ilgi ve talep üzerine her geçen gün artıyor. Halk Ekmek Fabrikası, 4. Başkent Market 

Şubesi’ni Başkentlilerin uğrak noktası olan Kızılay’da açtı. 
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KADIN KOOPERATİFLERİ VE YERLİ BİRLİKLERE 13 MİLYON TL’YE YAKIN 

EKONOMİK KATKI 

İlki Etimesgut, ikincisi Mamak Şafaktepe, üçüncüsü ise GİMAT’ta açılan Başkent 

Market’in 4. Şubesi Kızılay Ziya Gökalp Caddesi No:11 (Eski SSK İşhanı) adresinde 

hizmete girdi. Başkent Market şubelerinde 5’i kadınlar tarafından kurulan 10 

kooperatif ve 3 üretici birliğince üretilen 682 ürün uygun fiyatla Başkentlilerle 

buluşuyor. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 

bugüne kadar 10 çiftçi kooperatifi ve 3 üretici birliğinden satın alınan ürünlerle 13 

milyon TL’ye yakın katkı sağlandı. 

 

SIRADA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAR 

Kızılay şubesinin açılışını pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla 

yaptıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, 

Başkent Market’lerin sayısını daha da artıracaklarını ve Kızılay’dan sonra ilk sırada 

ASKİ Genel Müdürlüğü olduğunu açıkladı. Yerli kooperatif ve üreticilerin ürünlerini 

hijyenik koşullarda ve aracısız şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarının altını çizen 

Velioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim hedefimiz Başkentli yerel üreticiler 

ile tüketiciler arasında kısa tedarik zincirini kurmak ve aracıları ortadan kaldırmak. 

Üretici kooperatifleri ve birliklerinden Halk Ekmek garantisiyle satın aldığımız ve 

düzenli olarak analizlerini yaptırdığımız yöresel ürünleri Ankaralılar ile uygun fiyatla 

buluşturuyoruz. Raflarımızda Ankara’nın dış ilçelerinde kurulan çiftçi kooperatifleri ve 

üretici birliklerine ait temel gıda maddeleri, et, süt ürünleri ile sebze ve meyve gibi 

yüzlerce ürün mevcut. Başkent Market ile gerek Ankaralı üreticileri ekonomik yönden 

desteklerken gerekse halkımızın yüzünü güldürüyoruz.” 

 

BAŞKENTLİLERDEN KIZILAY ŞUBESİNE İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ 

Başkent’in merkez noktası Kızılay’da açılan Başkent Market’e vatandaşlar ilk günden 

yoğun ilgi gösterdi.  Yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyen ve uygun fiyatlarla 

güvenilir, sağlıklı ve yöresel ürünler sunan Başkent Market’e gelerek alışveriş yapan 

Can Polat adlı vatandaş, “İlk kez Başkent Market ile tanıştım, harika olmuş. Hepsi 

birbirinden doğal ürünler ve fiyatları uygun. Kızılay’ın merkezinde böylesine halka 

hizmet yapılması bizleri mutlu ediyor. Mansur başkan çok güzel çalışıyor. Önceliği 

her zaman halk ve halkı düşünüyor. Halkın uygun fiyatlı kaliteli gıda yemesi için 

çalışıyor. Çevremden bizzat gördüm faturalarını ödeyemeyenlerin faturalarını ödedi 

gıda desteğinde bulundu. Bunlar çok güzel hizmetler. Keşke her belediye her 

hükümet yapsa. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum belediyecilikte siyaset 

gözetilmez. Allah Mansur başkanın yolunu açık etsin yardımcısı olsun” derken, 

Rahim Mutlu adlı bir başka vatandaş da, “Hijyenik, doğal ürünlerin yer aldığı bir ortam 

keyifle alışveriş yapıyoruz. Bundan dolayı Mansur başkana teşekkür ediyorum. 
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Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışıyor. Böyle bir hizmeti halka sağladıkları için bir 

vatandaş olarak büyük memnuniyet duyuyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. 

Başkan Yavaş’ın “en önemli projelerimden biri” olarak nitelendirdiği Başkent 

Market’lerin sayısı dörde yükselirken, Koru Metro çıkışında hizmete açılan ilk 

‘Başkent Büfe’ ile birlikte Ankara’da Halk Ekmek ürünleri ile yerli üreticilerin 

ürünlerinin satıldığı 7 satış mağazası da Ankaralıları sağlıklı ve doğal gıda ürünleri ile 

buluşturuyor. Halk Ekmek Fabrikası ayrıca 410 Halk Ekmek Büfesi ve 1 Glutensiz 

Büfe ile de vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. 
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“Konut iyi bir yatırım mıdır?” 

 
Alaattin AKTAŞ  

21 Ocak 2021 Perşembe 

 

Sık sık karşılaştığım sorulardan biri tasarrufların nasıl değerlendirilmesi gerektiğidir. 

Vatandaş haklı olarak birikimini enflasyona karşı korumaya, hatta çoğaltmaya 

uğraşıyor; bunun için de yol gösterebileceğim düşüncesiyle bana görüşlerimi soruyor. 

Öncelikle vurgulamam gerekir, ben bir yatırım uzmanı değilim. Elbette tasarruf 

araçlarının getirilerine ilişkin düşüncelerim var ama bu düşünceler bir uzman 

yaklaşımı olarak nitelendirilemez. 

Ne var ki bazı dönemler belli yatırım araçları için somut önerilerde bulunduğum oldu. 

Örneğin, Merkez Bankası’nın politika faizinin düzeyine bağlı olarak mevduat 

faizlerinin çok yüksek seyrettiği özellikle 2018’in son aylarıyla 2019’un ilk aylarında 

kısa vadeli mevduattan olabildiğince uzun vadeliye geçilmesini önerdim ve bunu bu 

köşede birkaç kez yazdım. Merkez Bankası’nın faizi düşüreceği ve buna bağlı olarak 

mevduat faizlerinin gerileyeceği gün gibi ortadaydı ve üç aya kadar vadeli mevduat 

(ki o da daha çok 32 gün vadeli zaten) vade bitiminde kesinlikle düşük faizden 

yenilenecekti. Oysa uzun vadeyi seçenler yüzde 25 dolayında faizi bir yıl için 

garantileyecekti. 

İşte o dönem kısa vadeden uzun vadeye geçilmesini rahatlıkla önerdim. 

Ama hiç kimseye o dönem bile “Götürün paranızı bir yıl vadeli mevduata yatırın” 

demedim, diyemem. Söylediğim, zaten bankada TL cinsinden tutulan paranın 

vadesini değiştirmekten ibaretti. 

Yoksa tasarrufun ne hangi para cinsinden tutulmasını önerebilirim; ne de başka bir 

öneride bulunabilirim. Bu işi çok iyi yapan yatırım uzmanları var zaten. 

Peki ya konut? 

Son dönemlerde gayrimenkul, ağırlıkla da konut yatırımının yerinde bir tercih olup 

olmayacağı sorusu sıkça yöneltilmeye başlandı. Bu soruya yanıt arayanlarla 

aramızda genellikle şu tür bir diyalog geçiyor. 
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“Alacağınız bu konutta oturacak mısınız?” 

Yanıt “Evet” olursa, “İçinize sinmişse, beğenmişseniz, elbette alın ve güle güle 

oturun” diyorum. 

“Hayır oturmak için değil, kiraya vereceğim” diyene hesap yapmasını öneriyorum. 

“Biliyorsunuz konutta bir geri dönüş süresi vardır; yani bugün ödediğiniz alım bedeli 

kira olarak size kaç yılda dönüyor?” 

“Doğrusu hesaplamadım.” 

“Peki alacağınız konut yaklaşık olarak ne kadar?” 

“Sanırım 500 bine alabilirim.” 

“Tamam birlikte bir hesap yapalım. Bu konut ayda ne kadar kira getirir? 

“İki bin, belki üç bin lira.” 

“Hadi ortalamasını alalım, iki bin beş yüz lira; yani yılda otuz bin lira. Şu durumda bu 

konutu almak için ödeyeceğiniz 500 bin lirayı neredeyse 17 yılda geri alabileceksiniz. 

Geri dönüş süreniz 17 yıl.” 

“Ama kira sabit kalmayacak ki, her yıl artacak.” 

Bu, konut almayı kafasına koymuş olanların akıllarına ilk gelen görüştür. 

“Doğru, kira artacak ama konut fiyatı da artacak, yani geri dönüş süresi pek 

değişmeyecek. Hem bu süre konutun alındığı zamandaki alım bedeli ve kira dikkate 

alınarak hesaplanır. Eğer bir yere bağladığınız parayı neredeyse 20 yıla yakın bir 

zamanda geri almayı kabulleniyorsanız, elbette konut alabilirsiniz.” 

Sürenin uzunluğu kafaları biraz karıştırır. 

“Peki ne yapayım, elimde bu kadar para var, konut almanın alternatifi ne olabilir?” 

Bu sorunun geleceğini bilirim, alıştım... 

“Ben şunu alın, bunu almayın, paranızı şuraya bağlayın diyemem, bu büyük 

sorumluluk, kararı siz vereceksiniz. Ayrıca, şunu da hesaba katın, bir konutu 

herhangi bir nedenle ihtiyacınız olduğunda anında paraya çevirmek, hele hele 

umduğumuz fiyattan paraya çevirmek mümkün olmayabilir. Eğer böyle bir olasılık 

varsa, daha da dikkatli olun.” 

Konut fiyatı görünürde artar ama... 
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Konutla ilgili genel kabul görmüş bir düşünce var; konut fiyatlarının hep arttığı 

varsayılır. Doğru, konut fiyatları nominal olarak hep artar artmaya da alternatif araçlar 

dikkate alındığında konut fiyatlarındaki artış kimi dönem çok gerilerde kalabilir. 

Ayrıca nominal artış, her zaman reel artış anlamına da gelmez. 

O yüzden ekonominin tüm dengelerine bakılmasında, özellikle konut yapımına ilişkin 

eğilimin, yani konut arzının ne yönde gelişeceğinin bilinmesinde de yarar var. 

EN İYİSİ YEMEK, YANİ HARCAMAK! 

1990’ların ilk yılları. TRT’nin Bakanlıklar’daki Sefaretler stüdyosunda sabah 

programına konuk gazeteci olarak katılmaya başladım. Haftada iki ya da üç gün 

ekonomiyi değerlendiriyorum. Programın yapımcısı olan Hasan Çakır ile 

tanışıklığımız o dönem başladı. Şimdi emekli olan Hasan Çakır'la olan dostluğumuz 

neredeyse otuz yılı bulmuş durumda. 

Hasan ta o günlerden beri zaman zaman takılır bana: 

“Büyük ekonomist, şu kadar param var, nerede değerlendireyim?” 

Benim yanıtım hiç değişmez: 

“Ye Hasan ye, bak yarın yiyip yiyemeyeceğimiz belli olmaz, en iyisi ye, harca!” 

Şaka bir yana, düzenli bir geliri olan, sağlık yönünden sigortası bulunan ve öyle çok 

büyük hedefler taşımayan, çok da parası olmayanlar için bu önerim geçerli. 

Örneğin 10 bin liranız var ve bunu değerlendirmek amacındasınız. Düzenli bir gelire 

sahipsiniz, bir süre sonra bu parayla herhangi bir eşya almayı planlamıyor, bir 

seyahate çıkmayı düşünmüyor, yalnızca diyelim bir yıl sonra bunu 12 bin lira yapmak 

istiyorsunuz. 

Dediğim şu; bir yılı 12 bin lira harcamak için bekleyerek geçireceğinize şimdiden bu 

10 binin bir kısmını yiyin, harcayın! 
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Hazine neden yurtdışında yüksek 

faiz ile borçlanıyor? 

 
Fatih ÖZATAY  

21 Ocak 2021 Perşembe 

 

Salı günü Hazine Eurobond pazarında 3.5 milyar dolarlık tahvil sattı (borçlandı). Beş 
yıllık tahvilin getirisi yüzde 4.9, 10 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 5.95 oldu. Uzmanlar 
bu borçlanma maliyetinin beklenenden düşük olduğunun altını çiziyorlar ve başarılı 
bir borçlanma operasyonu gerçekleştirildiğini vurguluyorlar. 

ABD Hazinesi’nin beş yıllık tahvilinin getirisi yüzde 0.5, 10 yıllık tahvilinin getirisi ise 
yüzde 1.15. ‘Başarılı’ olarak nitelendirilen dünkü borçlanma, temel sorunlarımız 
listesinde baş sıralarda yer alan bir sorunumuzu açık biçimde gözler önüne seriyor. 
ABD Hazinesi çok düşük faiz ile borçlanabiliyorken biz finansal yatırımcılara aynı 
vadeli ve aynı para cinsinden tahvili ABD’ninki ile karşılaştırılamayacak düzeyde 
yüksek bir faiz ile satabiliyoruz. 

Bu soruyu bir kenara koyalım. Şöyle düşünelim. Zor durumdaki küçük işletmelere ve 
tüm işsizlerimize destek vereceğiz. Pandemi ve beraberindeki sosyal mesafe koyma 
kuralları devam ediyor çünkü. Başka bir harcamadan tasarruf yapmayacaksak, dişe 
dokunur düzeyde bir destek için bütçe açığını artırmamız gerekiyor. Bu durumda 
daha fazla borçlanacağız. Biz bu kadar yüksek faiz ile borçlanırken, ABD (kişi başına) 
aynı miktarda desteği kendi vatandaşlarına vermek için çok daha düşük bir maliyetle 
borçlanacak. Borçlanmanın ona maliyeti bu denli düşük olduğu için de elbette bizimle 
aynı miktarda destek vermeyecek; çok çok daha fazlasını yapabilecek. 

İki ülkenin borçlanma maliyetleri arasındaki Türkiye aleyhine bu derin uçurum açık ki 
bizim bankaların yüksek faiz tutkularından ya da Merkez Bankası’nın şu andaki para 
politikasından kaynaklanmıyor. Tahviller tüm dünyadaki yatırımcılara arz ediliyor. 
Aksine… Merkez Bankası politika faizini artırmasaydı ve BDDK aktif rasyosundan 
vazgeçmeseydi, Hazine dış piyasalardan çok daha yüksek bir faizle borçlanmak 
zorunda kalacaktı. Çünkü Türkiye’nin risk primi Kasım başındaki düzeylerinde -550 
civarında- geziniyor olacaktı. 

Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz: Borçlanma (yurtiçi kredi dahil) maliyetlerini çarpıcı 
biçimde düşürmenin yolu Türkiye’yi ikide bir faiz artırmaya mahkum kılmayacak bir 
ekonomi programı uygulamaktan geçiyor. İkide bir faiz artırımı ile sonlanan yanlış 
politikalar hepimizi fakirleştiriyor. 
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Ankara’daki kritik soru: Türkiye 

Biden’ın demokrasi zirvesine davet 

edilir mi? 

 
Zeynep GÜRCANLI  

21 Ocak 2021 Perşembe 

 

Dünya siyaseti açısından hareketli günler; Bir tarafta ABD’de göreve başlayan yeni 

yönetim, diğer tarafta Ortadoğu’da Biden koltuğa oturmadan bir ön alma, pozisyon 

güçlendirme telaşı. 

İsrail Doğu Kudüs’te apar topar yeni Yahudi yerleşim birimleri için imar izni verirken, 

Türkiye de Irak’a Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’yla adeta 

“diplomatik/askeri çıkarma” yapmakta. (Hulusi Akar’ın ziyaretine ilişkin ilk sızan 

haberler, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile anlaşıp, Musul’da iki kalıcı 

askeri üs kurmak istediği yönünde. Bu durum, ilk kez bir Türk Genelkurmay 

Başkanı’nın Erbil’de, üç renkli Irak Kürdistanı bayrağı önünde fotoğraf vermesini de 

açıklayacak kadar kritik önemde.) 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin yeni Başkanı Biden’a görüşme çağrısı 

yaparken, Suudiler Biden’ın yeni Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Haines’ın 

“Kongre’ye Kaşıkçı cinayeti konusunda ABD’nin elindeki gizli bilgileri de içeren bir 

rapor sunacağım, bu raporu kamuoyuna da açıklayacağım” vaadi karşısında yıllarca 

ambargo uyguladığı Katar’la barışma telaşında. 

Tüm bunlara ek olarak bölge ülkelerinde Biden’ın ilk yılına ilişkin bir başka telaş daha 

var; 

ABD’nin yeni Başkanı görev süresinin ilk yılında, otokratikleşmeyle mücadele için 

dünya çapında bir “demokratik ülkeler zirvesi” toplayacağını açıklamıştı. Acaba bu 

zirveye kimler davet edilecek ? 

Ankara’da da bugünlerde üzerinde açıkça konuşulmayan, ancak yönetimdekilerin 

kafasını kurcalayan kritik soru bu. 
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AK Parti hükümetinin son dönemde attığı dış politika adımlarına bir de bu açıdan 

bakın; 

• Yunanistan ile görüşme masasına oturma; Bunun için Oruç Reis’in Antalya 

Körfezi’ne -Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan da bu hafta Barbaros’un Kıbrıs 

açıklarındaki arama çalışmalarından vazgeçtiğini öğrendik - geri çekilmesi; 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir ay içinde hemen her konuşmasında reform 

demesi; Türkiye’nin yerinin Avrupa Birliği olduğunu söylemesi; 

• Libya’nın neredeyse hiç gündem olmaması, unutulması ve unutturulması; 

• Erdoğan’ın yılbaşı tebrik mesajına karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un içinde 

Türkçe kelimeler de geçen cevabi yılbaşı tebriğinin alayı vala ile kamuoyuna 

açıklanması. 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’daki AB Büyükelçileri ile bir araya gelip, bir de 

onlara yüz yüze reform sözü vermesi. 

• Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun AB dönem başkanlığını devralan Portekiz’e daha 

yılın ilk günlerinde yaptığı ziyaret; bunu, yine Çavuşoğlu’nun bu ay içinde yapacağı 

Brüksel ziyaretinin izlemesi. 

• İlişkilerin gergin olduğu Mısır’a, Suudi Arabistan’a yönelik yumuşama sinyalleri 

verilmesi; İsrail’e Büyükelçi atama telaşı; 

• Türkiye’nin koruyup kolladığı, üst düzey yöneticilerine sığınma ve çalışma imkanı 

tanıdığı Hamas’ın birden bire kendisine yeni bir “yuva” aramaya başlaması; (İsrail 

Türkiye ile normalleşme için Hamas’a verilen desteğin son bulmasını şart koşuyor) 

Türkiye’deki Hamas yöneticilerinin Şam’a geri dönebileceklerine ilişkin uluslararası 

medyada çıkmaya başlayan haberler. 

Bunların hepsi Ankara’nın o kritik “demokrasi zirvesine” hazırlıkları. 

AK Parti hükümeti ilk öncelik olarak Biden yönetimine “Türkiye’nin jeopolitik önemini” 

hatırlatmayı amaçlıyor. 

Görünen hesap şu; 

Acaba Türkiye, jeo-stratejik öneminin yanına, birkaç küçük demokrasi reformu 

koyarsa, Washington’da kurulacak “demokratik ülkeler zirvesinde” yerini alabilir mi? 

Ancak Batı’daki hava, artık “söz yerine eylem” ortaya konulması yönünde. Gerek 

Ankara’daki AB Büyükelçilerinin sohbetlerde söyledikleri, gerekse Brüksel’deki gelen 
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mesajlar hep aynı; AK Parti hükümetinin söyledikleri umut verici, ama gerisi gelecek 

mi, yoksa verilmiş sözler Türkiye’nin iç politika çekişmeleri içinde kadük mü edilecek? 

Cin şişeden çıktı; "Sözde...” 

ABD cenahı ise daha karanlık; Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak Anthony Blinken 

Senato’daki onay sürecinde Türkiye’ye yeni yönetimin bakışını netleştirdi. 

İlginçtir; 

Türkiye’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için 

kullandığı “sözde” sıfatını, Blinken Türkiye-ABD ittifakı için kullandı; Türkiye’den 

“sözde ortak” diye bahsetti. 

Blinken Amerikan diplomasisi içinde yetişmiş, çok tecrübeli bir diplomat. Bugüne 

kadar Amerikan hariciyesinde üstlendiği görevler nedeniyle Türkiye’yi iyi tanıyor. 

Ankara’daki iç siyaseti yakından izlediğini de zaten Trump döneminde ABD yönetimi 

dışındayken yazdığı makalelerle ortaya koymuştu. 

Dolayısıyla, tam da Türkiye’de bir “sözde” tartışması yürürken, Türk-Amerikan ittifakı 

için seçtiği “sözde” kelimesinin bir “tesadüf” olması zor. 

Acaba Biden’ın Dışişleri Bakanı, bu kelimeyi kullanarak Türkiye’yi “yakından 

izlediklerini” de ima etmek istemiş olamaz mı? 
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Abdulkadir Selvi 

Çelebi’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: 

‘Mektup arkadaşı aramıyoruz’ 

21 Ocak 2021 

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin 

Avni Aksoy’un yayınladığı mektup ses getirmeye devam ediyor. Çelebi 

ve Aksoy’u, Yalova milletvekili Özcan Özel’in de desteklediğini ifade 

etmeliyim. 

Ben CHP’de bir karışıklık olsun düşüncesiyle hareket eden bir gazeteci değilim. 

CHP’yi önemsediğim için CHP’deki gelişmeleri de takip ediyorum. CHP gibi köklü 

partilerin istikrarını korumasının, demokratik istikrar açısından önemli olduğuna 

inanıyorum. 

Muharrem İnce’nin partide kalmasını sağlanması için Genel 

Başkan Kılıçdaroğlu’nun adım atması gerektiği yönünde çağrılar yaptım. Yine aynı 

şekilde üç milletvekilinin istifa etmemesi için Kılıçdaroğlu’nun çaba göstermesi 

gerekiyor. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ 

Ama Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup 

yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır” dedi. Mektup yazan milletvekilleriyle 

görüşmeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları üzerine İzmir 

milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile konuştum. Mektup yazmadan önce 27 Ekim 

tarihinde Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlattı. Görüşmede daha sonra mektupta 

yer alan rahatsızlıklarını ilettiklerini söyledi. “Bu durum böyle devam ederse 

müsaade isteriz” dediklerini hatırlattı. Çelebi ve Aksoy, sadece Kılıçdaroğlu ile 

görüşmediler. 14 Ekim’de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le, 14 Aralık’ta CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya geldiler. Bir ilerleme 

sağlanamadığını gördükleri için bir de mektup yazmak suretiyle görüşmelerini 

iletmeyi tercih etmişler. 

 

 

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


21.01.2021 

38 

 

2 YILLIK BİR SÜREÇ 

Dünkü konuşmamızda Mehmet Ali Çelebi ısrarla bu işin 2 yıllık bir süreç olduğunun 

altını çizdi. 24 Haziran 2018 seçim gecesinden başlayan bir süreç... Kılıçdaroğlu, 

CHP’yi “dostları”na göre yapılandırınca Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi 

kendisini Cumhuriyetçi-Atatürkçü olarak tanımlayan isimlerin, parti politikalarından 

rahatsızlıkları başlamış. 

 

RAHATSIZ OLDUKLARI İKİ BAŞLIK 

Burada CHP ile HDP arasındaki ilişkilere bir parantez açmak gerekiyor. Kürt halkıyla 

HDP üzerinden ilişki kurulmak istenmesinden rahatsızlar. 

Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu tarafından temsil edilen 10 Aralık 

hareketinin CHP’nin politikalarını belirlediğini düşünüyorlar. 

Atatürk’e Atatürk diyemeyen, bir dönemler CHP’nin kapatılıp vakıf haline 

dönüştürülmesini savunan 10 Aralık hareketinin, CHP’nin istikametini tayin etmesini 

doğru bulmadıklarını ifade ediyorlar. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNCELİĞİ DOSTLARI 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 26 Ocak Salı günü iki milletvekili ile 

görüşecek. Özgür Özel partiden kopmaları önleme konusunda bir çaba içinde. Daha 

önce de Çelebi ve Aksoy ile görüşmüş ve onların Kılıçdaroğlu ile bir araya 

gelmesini sağlamıştı. Ama izlediğim kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun o yönde bir çabası 

yok. CHP Lideri bütün enerjisini “dostlarına” veriyor. Millet ittifakını ayakta tutmaya 

harcıyor. Bu yanlış bir tercih değil. Ama CHP’lilerin ihmal edilmesini gerektirmez. 

 

İNCE KONUSUNDA KARARINI VERMİŞ 

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konusunda kararını vermiş, İnce’yi kazanmak gibi bir 

çabası yok. Tam aksine, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılmasını bekliyor. Dün 

de İnce’nin parti kuracağına ilişkin bir soruya, “Hayırlı olsun arkadaşlar. Parti 

kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir” diye yanıt verdi. Parti kurmak serbest 

de, senden gidecek. Evet, Muharrem İnce’nin seçim gecesi ve Kılıçdaroğlu ile 

ailece yenilen yemek konusunda hataları oldu. Ama Kılıçdaroğlu’nun Muharrem 

İnce’nin CHP’de kalması mı iyi olur, yoksa gitmesi mi diye analiz yapmasında yarar 

var. Çünkü sorun Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi değil. Sorun, kendisini 

Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olarak gören bir kesimin partide kendisini sahipsiz 

hissetmesi. Muharrem İnce’yi aşan bir durum söz konusu. 

 

MEKTUP ARKADAŞI ARAMIYORUZ 

Önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Genel merkezimizin milletvekilleriyle 

mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok” dedi. Dün 

de Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup 

yazılmaz” diye konuştu. Bunun üzerine Mehmet Ali Çelebi ile konuştum. Mektuptan 

önce genel başkanla görüşme dahil olmak üzere yanlış buldukları konuları partinin 

yetkili zeminlerinde dile getirdiklerini söyledi. Bunun 2 yıllık bir süreç olduğunun altını 
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çizdi. Dünkü yazımda bunu kronolojik olarak sıralamıştık. Kılıçdaroğlu ile polemiğe 

girmeyi doğru bulmadığını ifade ettikten sonra, “Biz mektup arkadaşı aramıyoruz. 

Mektubumuza cevap yazılmasını da istemiyoruz. Biz mektubumuzla ilgili adım 

atılmasını bekliyoruz” dedi. 

 

AYRILMAYI HIZLANDIRIR 

Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı ne sağlar? Partideki bölünmeyi önlemez. Tam aksine, üç 

milletvekilinin CHP’den ayrılma sürecini hızlandırır. Muharrem İnce’nin yelkenlerine 

rüzgârı doldurur. 

 

ERDOĞAN’IN KAMERALARDAN GİZLENEN ZİYARETİ 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan cumartesi günü İstanbul’da kameralardan uzak bir 

ziyarette bulunuyor. Erdoğan’ın ziyaret ettiği ismin Milli Görüş içerisinde ciddi bir 

saygınlığı var. Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan’ın yanında yer 

almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden birisinden söz ediyoruz. Milli 

Görüş içerisindeki ağırlığı sadece buradan gelmiyor. Nedim Urhan hocaefendiden 

söz ediyorum. Doç. Dr. Nedim Urhan, Dar’ul Erkam Derneği’nin onursal başkanı. 

2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olmuş. Siyasetten 

ziyade İslami ilimlerin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmış. Dar’ul Erkam Derneği 

bünyesindeki İslami İlimler Akademisi’nde temel İslami ilimler üzerine eğitim 

hizmetleriyle ilgileniyor. 

 

ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ 

Erdoğan’ın ziyaretinde İslam dünyasının içinde bulunduğu durum konuşuluyor. 

İslami hizmetlerin önemi üzerinde duruluyor. Ama bu ziyaretin bir de siyasi yönü 

var. Erdoğan, Saadet Partisi’nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti 

ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak 

gerçekleştiriyor. 8 Ocak’ta Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü evinde 

ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk’le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini 

söylemişti. Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua 

etti. Erdoğan’ın geç olmayan bir süre zarfında Saadet Partisi ve AK Parti tabanında 

ismi sevgiyle anılan eski bakanlardan Recai Kutan’ı da ziyaret edeceği söyleniyor. 
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Gıda güvenliği ve beslenme... 
Esfender KORKMAZ 

 
21 Ocak 2021 

Dünkü Yeniçağ'ın manşetinde,''İthal gıda hem Tüketiciyi hem de çiftçiyi vurdu'' başlığı 

vardı. Aslında gıda sorunu tahminlerimizin ötesinde bir risk oluşturuyor. 

NASA Dünya yeraltı suları haritasını yayınladı. Türkiye'de yeraltı suları normal 

seviyesinin altında ve kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın gıdaya yansıması zaman içinde 

oluyor. 

Türkiye'de kuraklık göllerin su seviyesinden, kuruyan göllerden anlaşılıyor. Ömerli'de 

dağdan gelen küçük bir derenin son on yıl içinde kuruduğuna şahit oldum. Çünkü 

daha aşağılarda çok sayıda artezyen kuyusu açıldı. NASA ve Birleşmiş Milletler 

raporları Türkiye'de kuraklık riskini tescillemiş oldu.  

Kuraklık gıda sorununu yaratır. Bizde bugünlerde  gıda sorunu tartışılmıyor. Biz 

devlet olarak millet olarak her zaman iş başa düşünce önlem almaya kalkarız. Aşıda 

olduğu gibi bu defada geç kalmış oluruz ve iş işten geçmiş olur. 

Gıda sorunu dünyada risk oluşturuyor. Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların 2019  

''Gıda Güvenliği ve Beslenme'' raporuna göre; 2015 yılına kadar gıda fiyatları düşmüş 

ve gıda üretimi olumlu bir yola girmiştir. Ancak 2015 sonrasında durum değişmiş ve  

son yıllarda dünyada açlık sorunu artmıştır. 

* 2018 yılında dünyada 820 milyon insan sürekli açlık sınırında yaşıyor. Pandemi 

nedeni ile bu sayı 2020 de 1 milyarı geçmiştir. 

* Asya nüfusunun yüzde 12'sinden fazlası hala yetersiz beslenmektedir. 

* Dünyada, 2 milyarı aşkın insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi 

yoktur. 

* Ekonomide yavaşlama ve gerilemelerin son yıllarda gıda güvenliği ve beslenme 

üzerindeki olumsuz etkilerinin en sert yaşandığı 65 ülkeden 52'sinde ekonomi, 

ağırlıklı olarak ham madde ihracatı veya ithalatına dayanmaktadır. 

Türkiye gıda ve içecek sanayii federasyonuna göre, Türkiye bu sektörde 2020'de 

18,5 milyar dolarlık ihracat ve 14,3 milyar dolarlık ithalat yaptı. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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İbrahim Kahveci 

Gıda teröristleri 

Bir sorun mu oluştu? Çözmek için uğraşmaya, onca kafa yormaya ne gerek var.   

Hemen “dış güçlerin oyunu” dersin olur biter. Ya da “İçerideki işbirlikçiler harekete 

geçti” dedin mi düşman da açığa çıkmış olur.   

Hoşumuza gitmeyen ne varsa hain & terörist ilan ediyoruz... Bildiğimiz en iyi yöntem 

bu olunca bize de yeni gelişmeleri aktarmak düştü.   

Bakın işte o teröristlerden yeniden gelenler var.   

Bir kaç yıl önce soğan-patates teröristleri vardı ve onları kamu müdahalesi ile yendik. 

Koca devletimiz meydanlarda “soğan... patatesss... soğan... patatesss” sattı.   

Teröristle veya iç-dış düşmanlarla uğraşmak kolay mı? Soğanla bile geldiler 

üzerimize.   

Şimdi ise süt ve peynir cephesi açılmış. Sıvı yağ hattı zaten düştü.   

Aslında ortada bir cephe savaşı veriyoruz. Mesela marketler darbe teşebbüsü 

içerisindeler.   

İçerden vuruyorlar; dışarıdan vuruyorlar.   

Demokratik toplumun en hassas bölgesi olan boğazdan vuruyorlar.   

Kolay değil bu tür saldırıları bertaraf etmek. Devlet ve Millet olarak kenetlenmeliyiz 

mesela. Yemekten ve içmekten vazgeçmeyi bile göze almalıyız.   

Ülkemizin beka sorunu varsa daha aç ve daha zayıf karınlarla dolaşmak bize vız 

gelir.   

Hem “aç kalırız ama yedirmeyiz” söylemi ile meşhur ani müdahale birliklerimiz yok 

muydu? Bakın ilk müdahaleyi onlar yapıyorlar.   
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Bırakın aç kalmayı;  

işlerini kaybettiler  

Evlenemiyorlar  

Evlat sahibi olamıyorlar   

yemiyorlar ama liderlerini de başkalarına yedirmiyorlar.   

Portakal & Mandalina tarlada 1,0-1,5 lira arasında ama marketler 6-7 liradan 

satıyorlarmış. Süt ise üreticide 2,0 lira ama marketler 8-9 liradan satıyormuş.   

Biz ki kuru fasulye, nohut ve pirinç mücadelesini başarmış bir toplumuz... Süt ve süt 

ürünleri bize ne yapabilir?   

Onlar korksun...  

*** 

Şimdi gelelim işin aslına  

Yani kafa yormamız gereken ve çözüm üretmemiz gereken gıda sorununa...  

Bu konuyu defalarca yazmışımdır ama maalesef hala kamuoyunda yeterince çözüm 

üretilemiyor.   

Gıda fiyatlarında Türkiye zam şampiyonu olmuş. Ama sorun üretim eksikliğinde mi, 

ya da nerede?  

Tarım üretici fiyatları yıllık yüzde 21 artış göstermiş ama enflasyondaki gıda fiyatları 

da yüzde 21 artış göstermiş. Sorun genelde gözüküyor.   

Ama işi biraz derinleştirelim.   

2010-2020 arasında genel fiyat düzeyi 100 liradan 263 liraya yükselmiş. Oysa aynı 

dönemde gıda satış fiyatları 303 liraya çıkarak genel fiyat artışının epey önünde 

gitmiş.   

Hatta asıl yükseliş katı ve sıvı yağlarda, meyvelerde ve sebzelerde yaşanmış. 2010-

2020 arası fiyat seviyelerini şu şekilde verelim:  

Genel fiyat düzeyi 100 TL’den 263 TL’ye  

Gıda raf fiyatları 100TL’den 303 TL’ye  
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Süt, peynir, yumurta 100 TL’den 306 TL’ye  

Katı ve sıvı yağlar 100 TL’den 342 TL’ye  

Meyveler 100 TL’den 320 TL’ye  

Sebzeler 100 TL’den 332 TL’ye yükselmiş.   

Şimdi gelelim asıl hikayeye. Raf fiyatları genel enflasyonun bile üzerinde artan tarım 

sektöründe üreticinin durumu nedir?   

Tarlasını işleyen, hayvanını besleyen çiftçi ne kazanmış?  

İşte orası çok karanlık. Çiftçinin satış fiyatı 2010-2020 arasında 100 TL’den sadece 

250 TL’ye yükselmiş.   

Yani çiftçi enflasyonun bile altında ezilmiş.   

Acaba çiftçinin para kazanamadığı  

tüketicinin adeta gıda alamaz hale geldiği bu düzeni nasıl kurduk?  

Ya da sorunu nasıl çözebiliriz?   

*** 

Şimdi iki soru sorarak konuyu bitirelim.  

1- En küçük dükkan kirası dahi nereden nereye geldi? Yani beton teşviki bizi açlıkla 

karşı karşıya nasıl bıraktı?  

2- Hazine garantili müteahhitlerin yollarından yüksek fiyatla geçen sebze meyve de 

bereket kalır mı?  Siz anladınız durumu..  
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21 Ocak 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Ha Biden olmuş ha Trump... Derin 
Amerika, Başkan’a bakmadan 
yapacağını yapar... 
 

Joe Biden artık ABD Başkanı'dır... Donald Trump ise eski başkandır. Dünyadaki 

bütün gözlemciler, Biden'ın başkanlığının kendi ülkeleri için neler getireceğini tahmin 

etmeye çalışıyorlar. Aynı durum tabii ki bizim için de söz konusu. Ancak Biden'ın 

başkanlığının Türkiye'ye neler getireceğini tahmin etmeden önce Trump'ın bizim için 

ne anlam ifade ettiğini özetlemekte fayda var. 

 

Bir hesaplama 

Trump'ın bizim için farkı, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu olumlu 

diyalogdu. Nitekim Trump, Biden'ı eleştirirken, onun Erdoğan'la kendisi gibi diyalog 

kuramayacağını iddia etmişti. Ancak bu diyalog Türkiye'ye ne getirdi ve Trump 

Türkiye'den ne götürdü, hesaplamak gerekir... 

Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz 

Mehmet Barlas | Ha Biden olmuş ha Trump... Derin Amerika, Başkan'a 

bakmadan yapacağını yapar... 

 

Brunson krizi 

Hatırlayın ajan papaz Brunson'ın Amerika'ya iadesi istenirken Trump'ın sözlerini... 

Türkiye'nin ekonomisini yerle bir edeceğini söylemişti ve gerçekten de dolar, TL'yi 

ezdi geçti. Sonunda da Brunson iade edildi. Burada teselli bulabileceğimiz tek şey, 

Trump'ın Brunson'ı isteme nedeninin, yardımcısı Evangelist Pence'i memnun etmek 

olduğudur. Ve sonunda Pence, Trump'a ihanet etmiş ve Biden'ın Başkan olmasını 

onaylamıştır. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/joe-biden
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-ha-biden-olmus-ha-trump-derin-amerika-baskana-bakmadan-yapacagini-yapar
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-ha-biden-olmus-ha-trump-derin-amerika-baskana-bakmadan-yapacagini-yapar
https://www.sabah.com.tr/haberleri/amerika
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Pompeo'nun ziyaretleri 

Trump'ın Venezuela'ya karşı izlediği insafsız siyaseti de Türkiye asla onaylamamış 

ve her fırsatta Maduro'ya yardım etmiştir. Bu arada Türkiye'ye hava savunma sistemi 

verilmemesi yüzünden Rusya'dan S-400 aldığımız için, parasını ödemiş olmamıza 

rağmen F-15'lerimiz bize verilmemişti. Ayrıca Trump'ın Dışişleri Bakanı'nın veda 

ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Rum Kesimi'ne destek vermesini de unutmayalım. 

 

Hepsi aynıdır 

Yani ha Trump ha Biden... Amerika Amerika'dır. Başkan kim olursa olsun derin 

Amerika bildiğini okur ve başka ülkelerin müttefik olsalar bile altlarını oyar... Ve 

Amerika, silah satmak için gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini görmezden 

gelip, Suudi veliahdını bağrına basar. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/venezuela
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya

