
27.01.2021 

1 

 

ANKARA  

TİCARET BORSASI 

Basın Bürosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK BASIN 

 ÖZETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ocak 2021  
Çarşamba 

 



27.01.2021 

2 

 

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
27 Ocak 2021 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞ 

–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210127-7.pdf


27.01.2021 

3 

 

Lisanslı depoculuğa, 5 yılda 323 

milyon lira destek sağlandı 
Lisanslı depoculuğa 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladıklarını 

belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hedefimiz, lisanslı 

depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, Toprak 

Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticiden yaptığı alımların tamamını lisanslı 

depolar üzerinden elektronik ürün senedi yoluyla gerçekleştirmek." dedi. 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 

Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı'na konuşan Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli, lisanslı depoculuk sisteminin, ilk lisanslı deponun kuruluşunun 

üzerinden geçen yaklaşık 10 yılda sağlanan destek ve teşviklerle giderek 

büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi. 

Özellikle son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında hem de kapasitede büyük 

artışların meydana gelidğini belirten Pakdemirli, lisanslı depo şirketi sayısının 38'den 

3,3 kat artarak 126'ya, lisanslı depo kapasitesinin ise 1,8 milyon tondan 4 kat artışla 

177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştığını bildirdi. 

Toplam kuruluş izni alan firma sayısının ise 232'ye yükseldiğini, kuruluş izni verilen 

kapasitenin 15,7 milyon tonun üzerine çıktığını aktaran Pakdemirli, "Lisanslı 

depoculukta ürün bazında hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı 

tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve Antep fıstığının dahil 

olmasıyla giderek genişledi. Toplam lisanslı depoların bugün itibarıyla yüzde 99'unu 

hububat oluşturuyor. Diğer ürünlerde ise 13 bin 250 tonu fındık, 36 bin tonu pamuk, 5 

bin tonu kuru kayısı, 2 bin tonu Antep fıstığı ve 13 bin 500 tonu zeytin veya 

zeytinyağı lisanslı deposu faaliyet göstermektedir. İnşallah bu kapasiteleri ihtiyaçlar 

doğrultusunda daha da artırmayı planlıyoruz." diye konuştu. 
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"Çiftçi fiyat düşüşlerinden daha az etkileniyor" 

Türk çiftçisinin bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, ekmeye, biçmeye ve hasadını 

yapmaya devam ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: 

"Çiftçilerimizin bu gayretlerinin sonucunda, 2020 yılında toplam bitkisel üretimimiz, bir 

önceki yıla göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin 

rekorunu kırdı. Buradan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyor, 'Ellerine, emeklerine 

sağlık' diyorum. Lisanslı depoculuk sistemi sayesinde çiftçimiz depo masraflarından 

kurtularak, ürünleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza 

ederek saklıyor. Böylece, hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat 

düşüşlerinden daha az etkilenen çiftçimiz, lisanslı depolardaki ürününü sonraki 

aylarda daha yüksek fiyattan satma imkanına kavuşuyor. Hırsızlık, yangın, sel gibi 

doğal afetlere karşı mahsulünü koruma altına alarak hiç endişe duymadan üretmeye 

devam ediyor." 

Pakdemirli, bu sistemle artık ürünlerin, kamyonlar değil, kağıtların el değiştirmesiyle 

pazarlandığına dikkati çekerek, "Yani çiftçimiz lisanslı depoya teslim ettiği ürün 

karşılığında aldığı ürün senediyle ürün borsasında elektronik ortamda mahsulünü 

daha geniş bir yelpazede çok sayıda alıcıya ulaştırabiliyor, lisanslı depoya koyduğu 

ürünlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi kullanabiliyor." dedi. 

"Sistem, sanayiciye de katkı sunuyor" 

Lisanslı depoculuk sisteminin üretici yanında sanayiciye de önemli katkıları 

bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, sanayicinin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve 

kalitede ham maddeyi güvenilir şekilde lisanslı depolardan kısa sürede temin 

edebildiğini ve böylelikle depo ve nakliye masraflarını azalttığını anlattı. Pakdemirli, 

ürün ihtisas borsalarının da lisanslı depoculuk sisteminin işlerliğini artıran, ürünlerin 

kayıt altına alındığı, alım satımının yapıldığı, hareketlerinin takip ve kontrol edildiği bir 

yapı olduğunu söyledi. 

Ürününü lisanslı depoya teslim eden üreticiye elektronik ürün senedi (ELÜS) 

verildiğini hatırlatan Pakdemirli, üreticinin bu belgeyle ürünlerini istediği zaman 

satabildiğini dile getirdi. Pakdemirli, üreticinin ELÜS sayesinde Ziraat Bankasından 5 
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milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullanarak, finansman ihtiyacını karşıladığını 

belirterek, "Ürünleri temsil eden ISIN kodu sayısının azaltılmasıyla ELÜS işlemleri 

derinlik kazanacak, ürün ihtisas borsası fiyat oluşumunda daha aktif rol alacak ve 

piyasa fiyatlarının daha şeffaf ortamda oluşması sağlanacaktır. Böylece, tarımsal 

ürünlerin fiyatlarında zaman ve mekan gibi faktörlerden kaynaklı farklılıklar telafi 

edilecek, tüketiciler bu ürünlere daha uygun ve reel rakamlarla ulaşabilecektir." diye 

konuştu. 

Lisanslı depoların gıda güvenliği açısından da önem taşıdığına işaret eden 

Pakdemirli, bu depoların, tarım ürünlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda kalitesini 

koruyarak uzun süre muhafaza ettiğini, gıda kaybını azalttığını ve güvenliğini daha 

sağlam hale getirdiğini bildirdi. Pakdemirli, sistemin, arz-talep sistemini dengeleyerek, 

arzın yıl boyuna yayılmasına, ihtiyacın düzenli ve yeterli şekilde karşılanmasına da 

büyük katkı sağladığını vurguladı. Pakdemirli, salgın sürecinde yaşanan ihracat 

kısıtlamaları, gıda temin ve tedarik sistemindeki sorunların da lisanslı depoculuğun 

önemini bir kat daha artırdığını ifade etti. 

"Birçok destek ve muafiyet uygulanıyor" 

Lisanslı depoculuk sistemine yönelik birçok destek ve muafiyet uyguladıklarına 

dikkati çeken Pakdemirli, üreticilere depo kira, nakliye ve analiz desteği verdiklerini 

söyledi. Pakdemirli, "2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk destekleri kapsamında 

bugüne kadar 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 

78'ini yani 252 milyon lirasını ise son 2 yılda ödedik." ifadelerini kullandı. 

TMO üzerinden de lisanslı depoculuk sistemini teşvik ettiklerini belirten Pakdemirli, 

şöyle konuştu: "TMO, 2016'da 12 noktada alım yaparken, 2020 yılında 108 lisanslı 

depodan alım yaptı. 2016 yılında TMO toplam alımının sadece yüzde 5'i ELÜS 

kapsamında iken, bu oran 2020 yılında yüzde 80'lere ulaşmıştır. Hedefimiz, lisanslı 

depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, TMO'nun üreticiden 

yaptığı alımların tamamını, lisanslı depolar üzerinden ELÜS yoluyla gerçekleştirmek. 

Buradan tüm üreticilerimize sesleniyorum, ürünlerinizi ELÜS olarak satın, daha fazla 

kazanın." 

3'üncü Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi'nde de lisanslı depoculuk ve ELÜS 

uygulamasının yaygınlaştırılması hedefine yer verdiklerini anımsatan Pakdemirli, 

"Eylem planındaki 2020 yılı lisanslı depo hedefimiz 5,7 milyon tondu. 2020 yılında 1,7 

milyon ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyete geçmesiyle toplam kapasite 7 milyon 

tona ulaştı. Böylece hedefimizin 1,3 milyon ton üzerine çıkmış olduk. 2022 hedefimiz 

ise 8 milyon ton. İnanıyorum ki bu kapasiteye, sizlerin desteğiyle 2022'yi beklemeden 

bu yılın sonunda ulaşmış olacağız. Önümüzdeki dönemde, artan kapasiteyle birlikte, 

lisanlı depoculuk kapsamında yeni ürün gruplarıyla ilgili çalışmalar yaparak ürün 

yelpazesini de genişletmeyi planlıyoruz." dedi. 
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Rusya, buğdayda ihracat vergisini 

iki katına çıkardı 
Rusya, halihazırda ton başına 25 euro düzeyindeki buğday ihracat 

vergisini 50 euroya yükseltme kararı aldı. Yeni kararla mısır ihracat 

vergisi ton başına 25 euroya, arpa ihracat vergisi de ton başına 10 

euroya yükseltildi. 

 

Rusya, aralarında buğdayın da bulunduğu bazı tarım ürünlerinde ihracat vergisini 

artırma kararı aldı. Rus hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 

buğday ihracat vergisinin, 1 Mart itibarıyla 30 Haziran’a kadar 50 euroya 

yükseltilmesine yönelik kararın Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandığı 

belirtildi. Alınan kararla, mısır ihracat vergisi de ton başına 25 euroya, arpa ihracat 

vergisi de ton başına 10 euroya yükseltildi. 

Söz konusu adımın, ülkedeki gıda fiyatlarını kontrol altına almaya yönelik olduğuna 

işaret edilen açıklamada, gıda fiyatlarının gözlemlenebilmesi için bir çalışma 

grubunun da oluşturulduğu belirtildi. 

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, konuya ilişkin yaptığı 

açıklamada, kararın ardından gıda fiyatlarını gözlemlemeye devam edeceklerini, 

gerekmesi halinde buğday ihracatında regülasyonu artırabileceklerini söyledi. 

Dünyanın en büyük buğday üreticisi Rusya’nın buğday ihracatı geçen yıl 2019’a göre 

yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükselmişti. Rusya’nın ana buğday ihracat 

pazarları arasında Türkiye, Mısır ve Bangladeş bulunuyor.  
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Salgında iç tüketim azaldı, patates-

soğan depoda kaldı 
 

Soğan ve patates yetişen bölgelerde ürünlerin yüzde 30'unun çürümeye 

yüz tuttuğu belirlendi. 1 liraya mal olup 60 kuruşa bile satılamayan 

patates ve soğanın tüketiminin artması için pandemi nedeniyle kapalı 

bulunan lokanta ve kafelerin açılması istendi. 

 

 

İki sezon önce kilosu iki haneli rakamlara çıkan patetes ve soğan şimdi de fiyat 

düşüşü ile endişelendiriyor. Çiftçinin elinde kalan soğanın yüzde 20’sinin çürüdüğü, 

patatesin ise nisan ayına kadar satılmadığı takdirde çürümeye başlayacağı belirtildi. 

Patates ve soğan üretiminde önde gelen bölgelerin Ziraat Odası Başkanları durumun 

çok ciddi olduğunu, her iki üründe ihracat yollarının bir an önce açılması gerektiğini 

söyledi. 

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’nin soğan ihtiyacının yüzde 36’sını 

karşılayan Ankara’nın Polatlı İlçesinde, ekonomik kriz ve COVID-19 salgını nedeniyle 

soğan üreticilerinin ellerinde kalan ürünlerin yüzde 20’sinin çürüdüğünü söyledi. 

Bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru 

önergesi veren CHP’li Gök, “Çiftçilerimiz ürünlerinin yüzde 20’sinin çürüdüğünü ifade 

etmektedir. Marka tescilini gerçekleştiren Polatlı soğanının küresel çapta tanıtımının 

sağlanması ve yüksek kâr payları ile ihraç edilmesi için yürütülen çalışmaları açıklar 

mısınız? Geçtiğimiz yıl soğanda meydana gelen fiyat artışları sebebiyle üreticilerimiz 

üretimlerini yüzde 10 oranında artırmışlardır. Soğanda ithalatın serbest olmasına 
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rağmen ihracat için getirilen sınırlamalar ürünlerin zayi olmasına sebep olmaktadır. 

Bu kayıpların sona erdirilmesi için Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar nelerdir?” diye 

sordu. 

CHP’li Gürer: 1 liraya mal edilip 60 kuruşa bile satılamıyor 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, Niğde’nin en çok patates yetiştirilen iller 

içinde olduğunu, yılda ortalama 830 bin ton patates üretildiğini, bu rakamın kayıt dışı 

ile beraber 1 milyon tonu bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Üretici 1 TL’ye mal 

ettiği patatesi 60 kuruşa dahi satamadığından dolayı depolamak zorunda kaldı. 

Depolanan bu patatesler, mart ve nisan aylarına kadar satılmadığı takdirde çimlenme 

ve çürüme başlayacaktır. Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce alım 

yapmalıdır." 
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Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 

"Tasarruflu Sulama Kredisi" 
Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli 

kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli 'Tasarruflu 

Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu. 

 
Uygulamaya alınan "Tasarruflu Sulama Kredisi" ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat 

Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Türkiye'nin kullanılabilir 

su kaynaklarının sınırlı düzeyde olduğunu belirterek, kullanılabilir suyun yaklaşık 

yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla tüketildiğini bildirdi. 

Pişmaf, "Tarımsal sulamada geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması hem su 

kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engelliyor hem de toprakta kayıplara ve 

yıpranmalara neden oluyor. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması 

halinde ise bitkiye ihtiyacı kadar su verilerek daha az su kullanılıyor ve üreticinin 

sulama masrafları da düşüyor. Ziraat Bankası olarak hem ülkemizin su kaynaklarının 

daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerimizin modern basınçlı sulama 

sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Tasarruflu 

Sulama Kredisi'ni üreticilerimize sunuyoruz." dedi. 

"Yurt içinde üretilen sulama sistemleri için faiz yok" 

Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin 

tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktaran Pişmaf, şunları kaydetti: "Bu kredi ile 

yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL'ye kadar 
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kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak. Öz kaynak, faiz, komisyon yok, 

vade 7 yıl. Krediden ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla 

gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek. Kredi ile damla ve 

yağmurlama sistemleri alınabilecek. Suyun kaynağından alınıp bağ, bahçe, tarla içine 

dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar 

krediye konu edilebilecek. Üretici öz kaynak koymayacak, fatura bedelinin tamamına 

kadar kredi kullandırılacak. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinin alınması halinde 

5 milyon TL'ye kadar olan krediye yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici 

faiz ödemeyecek. Üreticiden kredi komisyonu alınmayacak. Krediye 7 yıla kadar vade 

uygulanacak. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, yetkili bir ziraat mühendisine 

hazırlatacakları projelerini tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine onaylatarak kredi için 

Ziraat Bankası'na başvurabilecek." 

"Sezonuna hazır olmak için şimdiden başlamak lazım" 

Bu mevsimde genel olarak tarımsal sulama işlemi yapılmasa da sulama sezonuna 

hazır olabilmek için sulama sistemlerinin şimdiden hazırlanması gerektiğini belirten 

Ferhat Pişmaf, bu sistemlerin projelendirilmesi, hazırlanması ve kurulmasının zaman 

aldığını, hem üreticilerin hem de bu sistemleri üreten firmaların hazırlıklarını daha 

rahat planlayabilmeleri açısından krediyi bu mevsimde duyurduklarını bildirdi. 

Basınçlı sulama sistemleri ile maliyetler düşerken verimde önemli artışlar 

sağlandığını vurgulayan Pişmaf, "Bu sistemlerin kullanımını ne kadar 

yaygınlaştırırsak su kaynaklarımızı da o kadar koruyabiliriz. Tasarruflu Sulama 

Kredisi'nin tüm tarım sektörüne ve çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu 

konuda yatırım yapmak isteyen üreticilerimizi şubelerimize davet ediyoruz." ifadelerini 

kullandı. 
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Hollanda'nın tarımsal ihracatı 116 

milyar doları aşarak rekor kırdı 
 

 
Koronavirüs salgını ile birlikte değişen küresel ticaret dengeleri ve lojistik kanallarında 

yaşanan kısmi aksaklıklara rağmen Hollanda'nın tarımsal ihracatı 2020'de bir önceki 

yıla göre yüzde 1 arttı. 

Hollanda'nın 2020 yılında toplam tarımsal ihracatı yeni bir rekor olan 95,6 milyar euro 

(116,3 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. 

Söz konusu ihracatın 68,3 milyar euroluk (83,1 milyar dolar) kısmı Hollanda'da 

üretilen ürünlerin ihracatından elde edilirken, 27,3 milyar euroluk (33,2 milyar dolar) 

kısmı ise ithal hammaddelerin işlenerek ihraç edilmesinden elde edildi. 

Tarımla ilgili diğer kategorideki mallar dahil edildiği takdirde Hollanda'nın tarımsal 

ihracat rakamı 105,4 milyar euro (128,2 milyar dolar) oldu. 

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı tarafından yaptırılan ortak bir 

çalışmaya dayalı olarak Hollanda İstatistik Kurumu ve Wageningen Ekonomik 

Araştırma (WUR) tarafından hazırlanan rapora göre, Hollanda'nın ihracat değerindeki 

sınırlı yükseliş, ihracat fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı zira ülkenin tarımsal ihracat 

miktarı yaklaşık yüzde 7 geriledi. 
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2019'da olduğu gibi 2020 yılında da süs bitkileri grubu (çiçekler, bitkiler, çiçek 

soğanları ve fidan ürünleri) en çok ihracatı gerçekleştirilen kalemlerin başında geldi. 

2020 yılında 9,5 milyar euro (11,6 milyar dolar) değerinde süs bitkileri ürünleri ihraç 

edildi. Çiçekçilik ihracat pazarı, korona krizinin ilk aylarında zor bir süreç geçirdi 

ancak daha sonraki aylarda toparlandı. Söz konusu ihracatta 2019'a göre yüzde 

0,3'lük bir artış gerçekleşti. 

Süs bitkilerinden sonra, değer açısından en çok ihraç edilen ikinci ürün segmenti et 

oldu. Ancak bu pazar 2019'da 9,0 milyar Euro (11 milyar dolar) iken, 2020'de yüzde 3 

gerileyerek 8,7 milyar euroya (10,6 milyar dolar) düştü. 

Süt ürünleri ve yumurta ile sebze ürünlerinde de ihracatta sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 

3 düşüş kaydedildi. Bununla birlikte meyve ihracatı yüzde 11 arttı. 

Hollanda'nın 2020 yılında, tüm tarımsal ihracatında en büyük pazar 24,6 milyar euro 

(30 milyar dolar) ve yüzde 26'lık pazar payı ile Almanya oldu. Hollanda'nın diğer 

önemli ihracat pazarları Belçika, İngiltere ve Fransa oldu. 

Hollanda'nın tüm tarımsal ürünlerinin yüzde 67'si AB pazarında 8Birleşik Krallık hariç) 

satıldı. 

Hollanda'nın en büyük beşinci ihracat pazarı ise Çin oldu. Çin'e tarım ihracatı 

2019'da 3,1 milyar (3,8 milyar dolar) iken 2020'de özellikle domuz eti ve bebek süt 

tozu ihracatındaki artışın etkisiyle yüzde 24 yükselerek 3,8 milyar euroya (4,6 milyar 

dolar) çıktı. 

Hollanda'nın eera malzemeleri ihracatı, söz konusu malzemelerin İngiltere'ye 

ihracatındaki artışın etkisiyle yüzde 19 yükseldi. Gübre ihracatı ise yüzde 9 geriledi. 

Hollanda, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci tarımsal ihracatçısı konumunda 

yer alıyor. 
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Gıdadaki fiyat artışına çare: 

Kooperatifleşme 
Maliyette döviz kaynaklı artışların yaşandığını dile getiren Metro Türkiye 

CEO’su Sinem Türüng, fiyat artışlarının bir diğer sebebinin ise 

kooperatifleşmeme olduğunu söyledi. 

 

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl enflasyon yüzde 14.6 olarak gerçekleşirken, söz 

konusu oran gıda fiyatlarında yüzde 25’lere ulaştı. Ayçiçeği, yumurta gibi birçok 

üründe fiyat artış oranı yüzde 100’lere yaklaştı. Maliyette döviz kaynaklı artışların 

yaşandığını dile getiren Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, fiyat artışlarının bir 

diğer sebebinin ise kooperatifleşmeme olduğunu söyledi. Metro Türkiye’nin 30. yılı 

dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi toplantıda konuşan Türüng, “Kooperatifleşme, 

ürünün daha kolay toplanmasına ve daha az aracı ile raflara getirmesini sağlayan bir 

araç. Biz de bu nedenle kooperatifleşmeyi destekliyoruz. Ancak Türkiye söz konusu 

alanda AB ile kıyaslandığında henüz emekleme aşamasında. Kooperatifleşme ve 

yönetimi konusunda kapatılması gereken bir açık olduğunu düşünüyorum” diye 

konuştu. 

Yerel tedarikçi oranı %99 

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 11 bin 482 birim tarımsal 

kooperatif kurulu bulunuyor. Türüng’ün verdiği bilgiye göre Metro Türkiye 800’ün 

üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle işbirliği yapıyor. 

30 yılda 500 milyon Euro yatırım yaptı 

Türüng, Metro’nun Türkiye’deki 30 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’de 

perakende sektörüne yatırım yapan ilk şirket olduklarını söyleyen Türüng, 30 yılda 

500 milyon Euro yatırım yaptıklarını, son 3 yılda 400 milyon TL’lik coğrafi ürün satışı 

gerçekleştirdiklerini, 12 bin 500 tonunu da ihraç ederek ekonomiye 10 milyon Euro 

gelir sağladıklarını açıkladı. Metro Türkiye'nin 21 şehirde 37 mağazası var. 
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Bakan Pekcan: Salgın ortamında e-

ticaret ağırlık kazandı 
TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda konuşan Bakan Pekcan, "Mayıs 

ayından bu yana gerçekleştirilen tüm sanal fuarlarda, 92 bin katılımcı 

sayısına ulaşılmıştır. Fuarlar haricinde, 50 farklı ülkeye yönelik 43 sanal 

ticaret heyeti tamamlanmış; bu heyetler kapsamında firmalarımızın 7 

binin üzerinde uluslararası iş görüşmesi yapması temin edilmiştir.” 

ifadelerini kullandı. 

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarının açılışında yaptığı 

konuşmada, e-ticaretin geliştirilmesine yönelik altyapıyı oluşturduklarını ve artması 

için çalıştıklarını söyledi. Bakan Pekcan bu kapsamda e-ticaretin de ürün güvenliği 

kapsamına alındığını hatırlatarak, böylece klasik ticarette olduğu gibi firmaların ve 

sattıkları ürünlerin denetim kapsamına alındığını belirtti. TOBB ile birlikte e-ticaret 

sitelerinin güvenilir olmasına yönelik Güven Damgası, Ticaret Bakanlığı olarak e-

ticaret bilgi sistemi uygulamalarının bulunduğunu belirten Pekcan, firmaları daha 

fazla e-ticaret ve e-ihracat yapmaya çağırdı. Bakan Pekcan bu faaliyetleri 

desteklediklerini hatırlattı. 

Pekcan, dijital fuarların ve sanal ticaret heyetleri organizasyonlarının salgının getirdiği 

zorunluluklardan biri olduğuna işaret ederek, sanal fuarlara destek verilmesi kararının 

ardından, 7’si hizmetler sektöründe 15 fuarın desteklendiğini kaydetti. Pekcan, “Sanal 

fuar ve sanal ticaret heyeti faaliyetleri;  COVID salgınının getirdiği mevcut şartlar 

altında; iş insanımıza önemli bir kolaylık sağlamış; firmalarımızın tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerinin devamlılığını temin etmiştir. Mayıs ayından bu yana 
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gerçekleştirilen tüm sanal fuarlarda, 92 bin katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Fuarlar 

haricinde, 50 farklı ülkeye yönelik 43 sanal ticaret heyeti tamamlanmış; bu heyetler 

kapsamında firmalarımızın 7 binin üzerinde uluslararası iş görüşmesi yapması temin 

edilmiştir.” dedi. 

Bakan Pekcan, “COVID salgını, tüm dünyada dijitalleşmenin önemini bir kez daha 

çok da çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermiştir. Bu süreçte; hükümetler, işletmeler, 

tüketiciler ve vatandaşların, dijitalleşme ile ilgili farkındalık düzeyi oldukça arttı; 

dijitalleşmenin sağlayabileceği nimetler çok daha iyi anlaşıldı. Kuşkusuz bu da 

sektörün gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır. Türkiye olarak, bu trend içerisinde 

en iyi şekilde yer alacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu en başta sizlerin sayesinde 

başaracağız. Ticaret Bakanlığı olarak; desteklerimizle, teknik çalışmalarımızla, iş 

birliklerimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu. 

Ruhsar Pekcan konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gümrük birliğini yenileme 

isteğini hatırlatarak, e-ticaret, hizmetler, yatırım alanlarında faydalar sağlayacak yeni 

bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Pekcan, böyle bir anlaşmanın Türkiye 

yanında AB’nin bütün ülkelerinin yararına olacağını kaydetti. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da salgın ile birlikte herkesin hızla yeni 

teknolojilere uyum sağlamak zorunda kaldığını, gelecekte de bu dönüşümün etkisinin 

devam edeceğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni normal; fiziksel etkinliklerle, sanal 

etkinlikleri uyum içerisinde yürütmek, yani hibrit bir yapıya sahip olmaktır. Dijital 

dönüşümle, uluslararası arenadaki rekabette öne geçmektir” dedi. 

Sanal fuarın bu gerekliliklerden biri olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ayrıca 

toplantıların ve eğitimlerin online ortama taşındığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, e-

ticaretin öneminin günden güne arttığını vurgulayarak kendilerinin de 10 bine yakın 

üyelerine e-ticaret eğitimi verdiklerini vurguladı. Bunun yanında, Teknoloji 

buluşmaları ile de firmalara sayısallaşmayı anlattıklarını bildirdi. 

Akıllı KOBİ 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yönelik yeni bir sayısallaşma ortamı 

hazırladıklarını da belirterek, bu kapsamda, sayısal dönüşüm hizmeti veren şirketlerle 

KOBİ’lerin aynı ortamda buluşmasının sağlanacağını belirterek, böylece firmaların 

daha hızlı ve kapsamlı bilgi alabileceğini vurguladı. 

Sanal Dijitalleşme Fuarı 

Fuar görüntüsüyle dizayn edilen ve online olarak gezilebilen TOBB Sanal Dijitalleşme 

Fuarına 100 teknoloji firması katılıyor. “Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk” 

sloganıyla açılan fuarda, telekomünikasyon, her türlü iş süreçlerine ilişkin yazılımlar, 

e-ticaret vb. firma sayısal ürünleri ve hizmetleri sergileniyor. Fuar 2 gün sürecek ve 

online olarak izlenebilecek çeşitli seminer ve toplantılar da yapılacak. 
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TOBB, TESK, TÜSİAD ve 

MÜSİAD'dan ortak açıklama: 

Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı 
TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD'dan yapılan ortak açıklamada, “Fiyat 

istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan canlanma kısa süreli olur.” 

denildi. 

 

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel 

tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı COVID-19 pandemisi sonrası 

normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci 

önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inandıkları bildirildi. 

Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanmanın kısa süreli 

olduğunu ve iş insanlarının yatırım ufkunu daralttığı belirtilen açıklamada, 

“Bu nedenle, ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön 

koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı 

iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji 

yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır” denildi. 

Bu kapsamda başlatılan yeni ekonomik reform gündeminin yakından takip edildiğinin 

bildirildiği açıklamada, “Enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını 

destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez 
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Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare 

sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz” ifadeleri kullanıldı. 

İstişare sürecinin, fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek 

yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, 

“İstişare süreci, küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından 

izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve 

arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı 

politika tasarım sürecini destekleyecektir. İş dünyasında enflasyonla mücadelenin 

önemi ve fiyat istikrarının orta-uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine olumlu 

katkısı konusunda farkındalığı artırmak için kurulacak bu istişare mekanizmasının 

son derece yararlı olacağına inanıyoruz” denildi. 

Enflasyonla mücadelede başarılı olmamız için Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu 

kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiği vurgulanan 

açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı 

hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile 

paylaşıyoruz” 
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Faiz arttı, sıcak para büyüdü 
Yabancı girişi arttı, ancak Türkiye'nin 1.8 trilyon liralık borcu var. 

Ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte Türkiye’ye giren sıcak parada 

ciddi bir artış yaşandı. Hazine’nin borç yükü ise döviz kurlarının de 

etkisiyle arttı. 

 
Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinde, devlet ve 

özel sektör iç borçlanma kağıtlarında ve bankalarda TL ve döviz mevduatı olarak 

tuttukları portföyleri (sıcak para) 15 Ocak 2021 itibarıyla  69.8 milyar dolar olarak 

hesaplandı. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ekonomi raporunda “Yabancı 

yatırımcılar 2021 yılının ilk iki haftasında Borsa İstanbul'daki hisse senetlerini net 

olarak 319.1 milyon dolar, devlet iç borçlanma kağıtları portföylerini (repo dahil) net 

473 milyon dolar artırdı. Şirket borçlanma senetlerini ise 2.3 milyon dolar azalttı'' 

denildi. 

Yabancı yatırımcılar portföylerini yılın ilk iki haftasında net olarak toplamda 790 

milyon dolar artırdı.  CHP'nin hazırladığı raporda yabancıların ekonomi yönetiminin 

değiştiği ve Merkez Bankası'nın faiz artırmaya başladığı 6 Kasım'dan bu yana 

Türkiye'den net 4.9 milyar dolarlık menkul kıymet satın aldığı belirtildi. 

Türkiye'ye yabancı para girişi yeniden canlandı. Ancak yüksek faizler Hazine'nin 

sırtındaki ödeme yükünü de büyütüyor. 
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MEVDUATLAR AZALDI 

Rapora göre yabancıların toplam portföyünde ise hisse senedi fiyatlarında yaşanan 

artış ve TL'nin değerlenmesi nedeniyle, toplamda 1 milyar 362 milyon dolarlık 

büyüme yaşandı. Büyümenin 1 milyar 360 milyon dolarlık kısmı hisse senedi, 382 

milyon doları borçlanma kağıtları portföylerinden kaynaklandı, mevduat hesapları ise 

380 milyon dolar azaldı. Merkezi yönetim bütçesinin 172.7 milyar lirayla rekor 

düzeyde açık verdiğinin hatırlatıldığı raporda şu ifadelere yer verildi: “2020'de 

Hazine'nin toplam iç ve dış borcu ise hem bu açığın finansmanı için yapılan yeni 

borçlanmalar hem de kur farkları nedeniyle 483.3 milyar lira artarak yıl sonunda 1 

trilyon 812 milyar liraya yükseldi. Hazine'nin iç ve dış borç stokunda geçen yıl bir 

önceki yıla göre yüzde 36.4 oranında büyüme yaşandı” denildi. 
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İğneden ipliğe zam bombardımanı 

geliyor. Ekonomide flaş gelişme 

 
Türk ekonomisinde yağ, süt, diş macunu ve peyniri gibi ürünlerde aşırı fiyat artışı 

yaşanmasının ardından günlük hayatta çok kullanılan plastik ürünlerle ilgili de flaş bir 

gelişme yaşandı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı 

(PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, devletin müdahale etmemesi durumunda 

vatandaşların kullandığı plastik ürünlerin çoğuna zam geleceğini söyledi. 

Türkiye’deki ekonomik krize korona virüs salgının da eklenmesi ile birlikte, hayat 

koşulları daha da zorlaştı. Hem kriz hem de korona virüsün getirdiği ekonomik 

koşullar nedeniyle işlerinden olan çok sayıda vatandaş, marketlere gittiklerinde de 

fahiş fiyatlar ile karşı karşıya kaldı. 

Türkiye’de son olarak süt, Ayçiçek yağı, peynir, yumurta ve diş macunu fiyatlarına 

önemli oranlarda zamlar gelmişti. Vatandaşlar, zamlar nedeniyle alışveriş yapmakta 

zorlandıklarını belirterek, yaşam koşullarının çok sorunlu hale geldiğini aktarmıştı. 

Ancak Türk ekonomisi ile ilgili dikkat çeken başka gelişmeler de yaşanmaya devam 

ediyor.  

Sözcü Gazetesi’nin internet sitesinde yer alan habere göre enflasyonda 2021 yılı için 

riskler artıyor. Bu risklerden biri de dünya genelinde hammadde fiyatlarındaki yükseliş 

ve tedarik sorunları. Bu sorunlar, plastik sektörünü de derinden etkiliyor. 

İçtiğimiz suyun konulduğu pet şişeden giydiğimiz kıyafetin ipliğine kadar yaygın 

olarak kullanılan plastikte hammadde fiyatları dolar bazında son 6 ayda yüzde 137 ile 

yüzde 23 arasında değişen oranlarda arttı. 

“YÜSEK ORANDA ZAM GELİYOR”  

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı 

Yavuz Eroğlu, hammadde fiyatı artışlarının Türkiye'de enflasyonu olumsuz 
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etkileyeceğini, vatandaşların kullandığı birçok plastik ürüne yüksek oranda zamlar 

gelebileceğini belirtti. 

MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİNDE DE KULLANILIYOR 

Ağırlıklı olarak evlerdeki kapı ve pencereler ile borularda kullanılan plastik maddesi 

PVC'nin hammaddesi dolar cinsinden son üç ayda yüzde 56, son 6 ayda yüzde 137 

zamlandı. 

Meyve-sebze yetiştirilen seralarda kullanılan örtüler, poşetler, ambalajlar ve ince 

streç filmlerde kullanılan “aype film” hammaddesinde dolar cinsinden fiyat artışı, son 

3 ayda yüzde 40, son 6 ayda yüzde 60 oranına ulaştı. 
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“100 yılın en kötü ekonomik krizi 

yaşanıyor” 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 salgını nedeniyle  

küresel ekonomide 100 yılın en kötü krizinin yaşandığını ancak bunun  

fırsata çevrilmesinin de mümkün olduğunu belirtti. 

 

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos Ajanda haftasında video konferans 

yoluyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Pandemide 2 

milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Aynı  zamanda 100 yılın en kötü ekonomik 

krizini yaşadık" dedi. 

Guterres, "Bununla birlikte kriz kırılganlıklarımızı dayanıklılık  haline getirmek için de 

fırsat sunuyor. Bu konuda hükümetler, uluslararası  organizasyonlar, özel sektör ve 

sivil toplam birlikte çalışmalı" yorumu  yaptı. 
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Aktif işgücü programına katılım 

pandemide düştü 
Aktif işgücü programından yararlanan kişi sayısı 2020'de azaldı. 

Pandemi döneminde 423 bin 133 kişi bu programdan yararlanırken, 

bunların 335 bin 761'ini işbaşı eğitim programından yararlananlar 

oluşturdu. 

 

İstihdam oluşturmak ve sosyal koruma sağlamak amacını taşıyan, ağırlığını işbaşı 

eğitim ve toplum yararına çalışma programlarının oluşturduğu aktif işgücü 

programından yararlanan kişi sayısı salgın yılı olan 2020’de azaldı. İŞKUR verilerine 

göre 2020’de toplam 423 bin 133 kişi aktif işgücü programlarından yararlandı. Bunlar 

içinde 335 bin 761 kişi işbaşı eğitim programından yararlananlardan oluştu. 

Program tanımı iş arayanların ya da tecrübesiz gençlerin işveren yanında deneyim 

kazanması ve sonrasında işe alımının kolaylaştırılması olarak yapılsa da fiili durumda 

istihdam modeli olarak ağırlık kazandı. Bu kişilere ücret ve sosyal güvenlik primleri 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak İŞKUR tarafından ödeniyor. Buna göre 

2021’de iş arayanlar günlük 108,68, öğrenciler 81,51, işsizlik maaşı alanlar ise 54,34 

TL günlük ücret alacak. 

İŞKUR’un uyguladığı bir başka program olan toplum yararına çalışma ise çevre 

düzenleme, okulların çevre ve bakımının yapılması gibi alanlarda asgari ücret 

karşılığı kamu yararına çalışmayı düzenliyor. 2019’da toplum yararına çalışma ve 

işbaşı eğitim programı toplam katılımcı sayısı 711 bin 766’ya ulaştı. Salgın 

döneminde işbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı 335 bin 761, toplum 
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yararına çalışan kişi sayısı 126 bin 344 kişi oldu. Toplum yararına çalışma 

programındaki azalma, salgın dönemindeki okulların kapalı olması ve sokağa çıkma 

yasaklarından da etkilendi. 

İşsizlik Fonu varlığı azaldı 

Bu arada, İşsizlik Sigortası Fonu varlığı uzun bir sürenin ardından 100 milyar TL’nin 

altına düştü. Fon bülteninde yer alan bilgiye göre 2020 Aralık ayı sonu itibariyle fonun 

varlığı 103 milyar 2013 milyon TL düzeyindeydi, 8 Ocak 2021 günü itibariyle ise 

fonun nakit varlığı 99 milyar 995 milyon 954 bin TL’ye geriledi. 
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Erdoğan açıkladı! 50 milyon doz aşı 

gelecek 

Son dakika haberi... Ankara'da "Sosyal Atama Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Çin'den alınan koronavirüs aşısıyla ilgili önemli önemli açıklamalarda 

bulundu. Erdoğan, "Kovid-19 salgınında süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı 

başardık" diyerek, 50 milyon doz aşının daha geleceğini kaydetti. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 

"Sosyal Atama Töreni"ne katıldı. 

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında 

yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik" dedi. Erdoğan 

ayrıca Çin'li Sinovac firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği 

CoronaVac aşısıyla ilgili, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin aşı sıkıntısı var. Biz şu 

anda aşı konusunda attığımız adımlarla, süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk 

etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193'ünün, engellilerimizden 2 bin 

140'nın, şehit ve gazi yakınlarımızdan 370'nin atamasını yapacağız. Bu 

kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin 
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anayasamızda belirtilen sosyal devlet tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamada 

emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin de kimsesidir. Ailelerini kaybeden 

evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihimizin en önemli kurumları 

olan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma 

maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın yetim ve öksüz kalan 

çocuklara gösterdiği ali cenaplık hafızalarımızdadır. Bu model maalesef devam 

ettirilememiştir. 

'ÇOCUKLARIMIZIN YETİŞTİRİLME MODELİNİ DEĞİŞTİRDİK' 

Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların adeta balık istifi şeklinde 

barındırıldığını gördük. Topluma uyum sağlamaktan uzak çocuklarımız ne eğitim 

alabiliyor ne meslek sahibi olabiliyordu. Çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan 

sona değiştirdik. Ev düzenine geçtik. 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını 

hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Ailelere destek vererek çocuklarımızın kendi 

aileleriyle yaşamasını sağladık. 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bin çocuğumuzun 

ailelerinin yanında yaşamasını temin ettik. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas şekilde 

tespit edilen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Kimsesiz çocukları 

evlat edinen ailelere de şükranlarımı sunuyorum. 

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK SAYISI 

Bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını merkezi yerleştirmeye dönüştürerek işlerini 

kolaylaştırdık. Kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayısı 21 bin 

300'dü, bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla 4 

bine yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık. Aile yanında destek ve 

koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırarak hiçbir evladımızın sahipsiz 

kalmamasını temin etmekte kararlıyız. 

ENGELLİLER İÇİN ATILAN ADIMLAR 

Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu, engellilere olan davranışa 

bakmaktır. Engellilere sahip çıkan toplum, yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir. 

Ülkemizde yıllarca doğru politikalar sergilenemediği için vicdanları sızlatan görüntüler 

oluşmuştur. Hükümete geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz hususlardan 

birisi de engellilerin topluma kazandırılması faaliyetidir. Bu kapsamda engelliler 

kanunu çıkardık. Günlük hayatını idame ettirmek için başkasının desteğine ihtiyaç 

duyanlar için bakım hizmeti sunmaya başladık. 536 bin kişiye aileleri yanında bakım 

hizmeti sunuyoruz. 29 bin engelliye yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık 

hizmetleri GSS tarafından karşılanıyor. 

Kamu kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisi için merkezi 

yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Kamu işçi kadroları için de merkezi yerleştirme 
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sistemine geçtik. Engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki 

engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık. Tayinden yer 

değiştirmeye, görev dağılımından mesai düzenine kadar engellilerimize pozitif 

ayrımcılık yapıyoruz. Engellilerimizin her bakımdan hayatın içinde yer aldıklarına 

şahit oluyoruz. 

'ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZİN ÜZERİNE TİTREDİK' 

Şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarıyla, gazilerimizin kalbimizde ayrı bir yeri 

vardır. Bir insanın bilerek ve isteyerek inancı ve vazifesi uğruna ölümün üzerine 

yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz 

başımızın tacı olmuştur. Devletimiz de geçmişten bugüne çeşitli düzenlemelerle bu 

insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları ve gazilerimizin üzerine 

titredik. Terörle mücadelede, sınır ötesinde, 15 Temmuz'da şehit olan ve gazilikle 

şereflenen kardeşlerimize ciddi destekler verdik. Her konuda bu konuda bu 

kardeşlerimizi mutmain edecek uygulamalara imza attık. Kamuda istihdam eden 

sayısı 6 bin civarındayken, bugün ise 45 bine yaklaştı. Elbette ne yaparsak yapalım 

şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. bununla birlikte 

devlet olarak elimizdeki tüm imkânları şehit yakınları ve gazilere sunmak suretiyle 

şükranlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. 

'50 MİLYON DOZ AŞI GELECEK' 

Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü 

görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz 

ile ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, biz ise şu anda aşı konusunda 

attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 

50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları 

için 81 milyar lirayı ayırdık." 
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Rusya milli politika ile tarımda 

mucizeler yaratıyor 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

27 Ocak 2021 Çarşamba 

 

Türkiye’nin tarım ve gıda dış ticaretinde Rusya’nın çok önemli bir yeri var. Tarım ve 

gıda ithalatımızda ilk sırada, ihracatımızda ise 3. sırada. 2020 yılının ilk 11 aylık 

döneminde Rusya’ya ihracatımız 1 milyar 167 milyon dolar, ithalatımız 2 milyar 772 

milyon dolar oldu. 

Bu nedenle Rusya Federasyonu’nun tarım konusundaki gelişmelerin çok yakından 

izlenmesi gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye tarımı kadar Rusya'daki gelişmeleri de 

izleyerek siz okurlarımıza sunmaya çalışıyoruz. 

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Rusya tarımı ile ilgili kapsamlı 

bir rapor hazırladı. Rapordaki bilgilere bakıldığında, Rusya’nın son yıllarda milli 

politika ile tarımda adeta mucizeler yarattığı görülüyor. Batı ülkeleri Rusya’ya yönelik 

gıda ambargosu başlatınca, “Tarımsal Kalkınma Ulusal Projesi” ile kendi 

kaynaklarına dönerek, tarımsal üretimde kendine yeterlilik konusunda önemli 

başarılar elde etti. 

Rapordan derlediğimiz bilgilere göre, Rusya’nın son yıllarda milli politika ile tarımda 

elde ettiği başarıları şöyle sıralayabiliriz: 

Rusya ve Türkiye için tarımın önemi 

1- Tarım sektörü, Rusya’da, özellikle 2000’li yıllardan önce inişli çıkışlı bir performans 

sergilerken, yeni milenyumdan itibaren küresel tarım piyasalarıyla eklemlenme 

düzeyini hızla artırdı. Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (ROSSTAT) verilerine 

göre, kırsal kesimde yaşayanlar toplam nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. 

Tarım sektörünün 2019 yılında yarattığı katma değer 70 milyar dolar. Türkiye’nin 48 

milyar dolar. Tarımın, Gayri Safi Milli Hasıla’ya katkısı yaklaşık %3,8. Türkiye’de bu 

oran %5,8. Tahıl üretimine oldukça duyarlı olan tarımsal ekonomide 2019 yılında % 

0,6’lık bir reel gerileme yaşanırken 2020’de beklenen reel büyüme yüzde 3. Türkiye, 
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tarımda 2019’da %3,25 büyüdü. Toplam istihdamda tarımın payı Rusya’da %5,8, 

Türkiye’de %17,3 olurken, tarım sektöründe çalışan sayısı Rusya’da 4,2 milyon, 

Türkiye’de 5,1 milyon kişi. 

2- Rusya, 17 milyon kilometrekare ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi. 

Ülke topraklarının yaklaşık yarısı ormanlık alanlardan oluşuyor. Tarımsal araziler 

toplam toprak varlığının yaklaşık %13’ünü oluşturuyor ve bu oran dünya 

ortalamasının yaklaşık üçte birine denk geliyor. Toplam tarımsal arazinin %80’inde 

yağışların yetersiz kaldığı Rusya’da, sulanabilir arazilerin oranı 2008 yılında %2 

seviyelerinde iken, 2010-2020 döneminde bu oran %8’e kadar yükseldi. Ülkenin 

ortalama tarım arazisi büyüklüğü 269 hektar. Türkiye’de yaklaşık 5 hektar. Rusya’nın 

büyük tarımsal işletmelerinde ortalama arazi büyüklüğü 12 bin hektar. 

Tahıl ülkesi 

3- Rusya, 130 milyon tona yaklaşan tahıl rekoltesiyle dünyanın en önemli ilk 5 

üreticisi arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine 

göre arpa ve yulaf üretiminde birinci, karabuğday üretiminde ikinci, buğday ve çavdar 

üretiminde ise dünya üçüncüsü. 2017 yılında 134 milyon tonu aşan rekor tahıl 

üretiminin (buğdayda 86 milyon ton) elde edildiği Rusya’da, 2020 yılına yönelik 

rekolte beklentileri 120 - 128 milyon ton aralığında değişiyor. Ayrıca; arpada 19 

milyon, mısırda 15 milyon, karabuğday da ise yaklaşık 900 bin tonluk bir rekolte 

tahmin ediliyor. Buğday ihracatında dünya lideri. 

4- Rusya, 50 milyon tonu aşan rekolteyle şeker pancarı üretiminde dünyada lider ülke 

konumunda. Kuru bezelye ve ayçiçeği tohumu üretiminde ise sırasıyla Kanada ve 

Ukrayna’yı takip etmektedir. 20 milyon tonu aşan üretimiyle patateste dördüncü 

sırada bulunan Rusya, tarla üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği sebze 

ürünlerinden karnabahar ve havuçta da küresel ölçekte ilk dört ülke arasında yer 

alıyor. Meyve ürünlerinden ahududu ve vişne üretiminde lider ülke konumunda 

bulunan Rusya, çam fıstığında da başlıca üretici ülkeler arasında. 

Seracılıkta hedef kendine yeterlilik 

5- Tarla üretiminin yanı sıra, artan örtü altı üretimiyle birlikte Rusya salatalık 

ürününde de küresel ölçekte ilk 4 ülke arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Son beş yılda 

1.200 hektarı aşan yüksek teknolojili sera yatırımıyla toplam sera alanlarını 2.500 

hektarın üzerine çıkararak, bu alandaki üretimini %88 oranında artıran Rusya, tarla 

üretiminin yanı sıra, örtü altı sebze üretiminde de potansiyelini geliştiriyor. Rusya’da, 

Tarım Bakanlığınca 2025 yılı itibarıyla örtü altı üretimin 1,6 milyon tona çıkarılması 

hedefleniyor. 

Hayvancılıkta her alanda üretim artıyor 
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6- Rusya, hayvansal ürünlerden bal, süt, sığır ve domuz eti ile yumurta ve tavuk eti 

üretiminde dünyada ilk 8 ülke arasında yer alıyor. 2019 yılında ülkede inek sütü 

üretimi %2,4’lük bir artışla 31,3 milyon tona ulaşırken 1 inekten elde edilen yıllık süt 

miktarı ise ortalama 6.335 litre. 2019 yılında ayrıca 524 bin ton peynir ve 260 bin ton 

tereyağı üretimi gerçekleştirildi. 

7- Kırmızı et üretiminin ise %5,7 oranında artarak 2,7 milyon tona ulaştığı Rusya’da, 

ayrıca yaklaşık 676 bin ton konserve et, 2,3 milyon ton sosis ve 3,6 milyon da yarı 

mamul ve et içeren soğutulmuş-dondurulmuş ürün üretildi. 2019 yılında yaklaşık 5 

milyon ton kanatlı, 4 milyon ton da domuz eti üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 

545 milyon adet kanatlı, 25,2 milyon adet domuz, 19 milyon adet büyükbaş ve 22,5 

milyon adetlik küçükbaş hayvan varlığına sahip olan Rusya, yetiştiricilik 

faaliyetlerinde giderek ön plana çıkıyor. 

İhracat artarken ithalat azalıyor 

8- Rusya’nın son dönemde agresifbir politika ve ithal ikameci bir anlayış izlediği en 

stratejik alanlardan biri tarım ve gıda ürünleri üretimi ve ihracatı. Rusya’nın 2019 yılı 

tarım ihracatı 2017 yılına kıyasla yaklaşık %20 oranında artarak 24,8 milyar dolara 

ulaştı. 

9- Yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık küresel tarım ihracatından 2019’da %1,6’lık bir pay 

alan Rusya’nın sektör ihracatının %40’a yakını tahıl ürünlerinden oluşuyor. Anılan yıl, 

buğdaydan 6,3 milyar dolar, arpadan 760 milyon dolar, mısırdan 611 milyon dolar, su 

ürünlerinden (Alaska mezgit, morina, yengeç vb) 4,7 milyar dolar, ham ayçiçeği 

yağından ise 1,7 milyar dolarlık döviz girdisi elde etti.. 

10- Tarım ürünleri ithalatı 2013 yılında 43 milyar doları aşarken, 2019 yılında 29,8 

milyar dolara geriledi. 2019 yılında küresel ölçekte 13’üncü sırada yer alan 

Rusya’nın, toplam tarım ithalatındaki payı %1,88 seviyesinde gerçekleşti. Yaş meyve 

sebze (6,1 milyar dolar), alkollü içkiler (2,7 milyar dolar), su ürünleri ($2,2 milyar 

dolar) ve süt mamulleri (2,6 milyar dolar) tarım ithalatındaki başlıca ürün gruplarını 

oluşturuyor. Ayrıca, meyve sebze mamulleri (1,4 milyar dolar) ve kırmızı et ürünleri 

(1,3 milyar dolar) diğer önemli ithal kalemleri arasında yer alıyor. 

Özetle, Rusya, tarımda milli politika ile önemli başarılar elde etti. Türkiye, Rusya’nın 

en önemli pazarı oldu. ‘Milli Tarım’, ‘Tarımda Milli Politika’ diyerek ithalata dayalı 

politika uygulayan Türkiye’nin Rusya’dan alacağı çok ders var. 

2030 HEDEFİ 45 MİLYAR DOLAR İHRACAT 

Rusya, 2030 yılı tarım ürünleri ihracat hedefini 45 milyar dolar olarak belirledi. 

Tarımda uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik olarak "Tarımsal Kalkınma 

Ulusal Projesi" çerçevesinde üreticilerin verimlilik artışına yönelik yatırım projelerinin 

finansmanına ilişkin kredi programları (ihracat performansına dayalı) uygulanıyor. Bu 
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kapsamda, 2019 yılında ayrılan 318 milyar rublelik (4,3 milyar dolar) bütçenin %98'i 

harcandı. Projenin 5 ana hedefi çerçevesinde, 2019 yılında tarımsal üretim 

endeksinde hedef %2,8, kırsal kesimde kişi başı harcanabilir gelir düzeyinde (20 bin 

ruble) ise hedef %6,5 oranında aşıldı. 

TARIMDA DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPATIYOR 

Dünyanın en kalabalık ilk 10 ülkesi arasında yer alan Rusya, tarım sektöründe dış 

ticaret hacminin 60 milyar dolara dayandığı 2013 yılında 27 milyar dolarla sektörde 

en çok dış ticaret açığı veren dördüncü ülke olmuştu. Rusya, 2000'li yılların başında 

binde 3'ler seviyesinde olan küresel tarım ihracatından aldığı payı kriz dönemini 

müteakip %1,6'ya çıkarmayı, ithal ikameci politikaların etkisiyle azalan ithalat sonucu 

ise dış ticaret açığını 5 milyar dolara indirmeyi başardı. Ülke, son iki yıldır 55 milyar 

dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tarım sektöründe küresel piyasa dinamikleri 

açısından önemli bir aktör konumunda. 
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Faiz ödemesinde 1.862 liranın 

bugünkü karşılığı 6.075 lira 

 
Alaattin AKTAŞ  

27 Ocak 2021 Çarşamba 

 

✔ İç ve dış borç faizine her saniye için ödenen 1.862 lira cari tutarı gösteriyor. 

Bu tutarı, dolar kurunu kullanarak bugüne getirdik... 

✔ Hazine, on altı yıl boyunca iç ve dış borç faizine her saniye 821 dolar, yani 

6.075 lira ödeme yapmış ve yapmaya devam ediyor... 

Bu köşede iki gün önce, 25 Ocak’ta, merkezi yönetimin 2005-2020 dönemini 

kapsayan son on altı yılda ne miktarda iç ve dış borç faizi ödediğini yazdım. İç borç 

faiz ödemesi 743 milyar lira, dış borç faiz ödemesi ise 68 milyar dolardı. O gün de 

vurguladım; bazı tutarlar zaman anlamında mikro ölçeğe indirince daha bir dikkat 

çekiyor. Sayı küçülüyor ama sorunun büyüklüğü daha bir ortaya çıkıyor. 

68 milyar dolarlık dış borç faiz ödemesini ilgili yılların ortalama dolar kurunu 

kullanarak TL’ye çevirdim ve böylece iç borç faizini de ekleyerek toplam faiz 

ödemesini buldum. Sonra da bu tutarı on altı yıl toplamından yıla, ardından aya, 

sonra güne, saate, dakikaya ve saniyeye kadar küçülttüm. Bulduğum tutarı da 25 

Ocak’ta yazdım. Türkiye, merkezi yönetim olarak bu on altı yılda her bir saniye 1.862 

lira borç faizi ödemişti. Bu tutara belediyelerin ödemeleri ya da özel sektörün 

ödemeleri dahil değildi. 

Bugünkü karşılığı çok daha fazla 

Türkiye’nin yalnızca merkezi yönetimin iç ve dış borcu için saniyede 1.862 lira faiz 

ödemiş olmasını şaşırtıcı bulan okurlar çoğunluktaydı. Oysa bizim yaptığımız Hazine 

ve Maliye Bakanlığı tarafından herkese açık olarak ilan edilen faiz ödemesini saniye 

ölçeğine çekmekten ibaretti. Katkımız bu kadardı. 

Bu on altı yılda saniyede 1.862 lira ödenmiş olmasını, biraz abartılı ya da çarpıcı 

bulanlara bugün daha çarpıcı bir sayı sunalım... 
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Hazine on altı yılda saniyede 1.862 lira ödedi ama bu cari tutarı gösteriyor. Bu tutarı 

bugüne getirdiğimizde sayı katlanıp gidiyor. 

Siz hiç on yıl, yirmi yıl önce aldığınız bir konutu, bir arabayı, o günkü değeriyle 

konuşuyor musunuz? Konuşuyorsanız bile hemen bugünkü değere getirmeye 

çalışıyor; bunun için de en pratik yol olarak döviz karşılığına bakıyorsunuz. 

Biz de şöyle yaptık; bu on altı yılda ödenen iç borç faizini, her ayın ödemesinden yola 

çıkarak ve o ayın ortalama dolar kurunu dikkate alarak dövize çevirdik. Yıl 

ortalamasını bile almadık ki sapma olmasın diye. 

(İki gün önce dolarda yıl ortalamasını kullandığımız için bugünkü tabloyla o tablo 

arasında küçük farklar var.) 

Her saniye 6.075 lira! 

Türkiye on altı yılda 743 milyar lira, yani 340 milyar dolar iç borç faizi ödedi. On altı 

yıldaki 340 milyar doların saniyedeki karşılığı 684 dolar. 

Bir de dış borç faizi var. Bu dönemde 68 milyar dolar, yani saniyede 137 dolar da dış 

borç faizi ödedik. 

Yani toplam ödeme tam 409 milyar dolar. Sayıları zamana böle böle küçülttük ve 

karşımıza saniyede 821 dolarlık ödeme çıktı. 

Türkiye, yalnızca merkezi yönetim borcu için on altı yıllık dönemde her bir saniye için 

ortalama 821 dolar iç ve dış borç faiz ödemesi yapmış. 

Dolar son dönemde 7.40 dolayında seyrediyor. Çarptık, 821 dolarla 7.40’ı, karşımıza 

çıkan sayı 6.075 lira! 

Saniyede 1.862 lira borç faizi ödendiğini söylediğimizde havaya zıplayanlar, 6.075 

lira karşısında ne yaparlar, bilemem. Ne yapacakları da kendilerini ilgilendirir zaten. 

Ama gerçek bu! Türkiye, on altı yılda her bir saniye iç ve dış borç faizine tam 821 

dolar, yani 6.075 lira ödemiş. 
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“BUGÜNKÜ KARŞILIĞINA BAKMAM” DENİLEBİLİR Mİ? 

Birileri derse ki “Ben ödemenin bugünkü karşılığına bakmam, bu borç ne zaman 

ödenmişse ödenmiş ve hesap orada kapatılmış”; bu da bir görüştür, tümüyle yanlış 

da değildir ama bu eksik bir değerlendirme olur. 

Daha önce de belirttim; geçmişte yaptığımız ödemeleri hep bugünkü değere getirmek 

isteriz. Çünkü geçmişteki ödemenin bir anlamı kalmamıştır. 

Sayılarını çok iyi bildiğim iki örnek vereceğim. 
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1994 yılında 1 milyar liraya alınan bir ev düşünün. O günkü paradan daha sonra altı 

sıfır atıldı, yani o evin alış fiyatı bugünkü parayla 1.000 lira. Yalnızca 1.000 lira! Bu bir 

anlam ifade eder mi? Ne yaparsınız, hemen 1994’ün dolar kuruna bakarsınız. Bu 

evin alındığı 1994’ün ortalarında dolar kuru 0.0317 düzeyinde. 1.000’i bu kura 

bölerseniz karşınıza çıkan sayı yaklaşık 32 bin dolardır. Yani bu ev, 32 bin dolara 

alınmıştır. 

Yıl 2000, 15 milyar liraya alınan bir otomobil. Atın altı sıfırı, 15 bin lira. Yine yıl ortası, 

dolar 0.6264. 15 bin lirayı 0.6264’e böldüğünüzde bulacağınız tutar 24 bin dolardır. 

Bu örnekleri bizzat ben yaşadığım için sayıları böylesine iyi hatırlıyorum. 

Dolayısıyla yıllar öncesinin milyarlarca liralık faiz ödemesini bir şekilde günümüze 

getirmek gerekir. 

Bunun için ister enflasyonu kullanın, ister dövizi, ister başka bir göstergeyi. 

Yüksek enflasyon yaşanan ve cari değerlerin anlamını her gün yitirdiği bir ekonomide 

gerçek durumu görebilmek için bunu yapmak kaçınılmazdır. 
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Mücbir sebep İnteraktif Vergi 

Dairesinden öğrenilebilecek 

 
Abdullah TOLU  

27 Ocak 2021 Çarşamba 

 

Maliye Tebliğ yayınladı, olmadı duyuru yaptı, ancak yine de mükellefler mücbir sebep 

kapsamında olup olmadıklarını net olarak öğrenemedi. Neden mi? Çünkü, Tebliğde, 

mücbir sebepten yararlanacak mükelleflerin 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vergi 

dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet (Nace) kodu dikkate alınarak belirleneceği 

açıklandı! 

Ancak, üzerinden 2 gün geçmesine rağmen, bu konu bir türlü açıklığa 

kavuşturulamadı! 

Bu Konuda Neden Gecikme Yaşandı? 

Bu konudaki gecikme, tamamen mücbir sebep kapsamında olan sektörlerin Maliye 

tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan görüş alınarak belirlenmesinden kaynaklandı. 

Şimdi, Maliye bu konuda neden İçişleri Bakanlığı’ndan görüş alıyor diye 

düşünebilirsiniz. Bunun cevabı oldukça basit, mücbir sebebin kapsamı, İçişleri 

Bakanlığı tarafından alınan Koronavirüs tedbirlerine bağlı olarak belirlendi de o 

yüzden. 

Mücbir Sebep Tebliği Yayınlandı! 

Maliye, 25 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı Tebliğ ile; ana faaliyet alanı itibarıyla 

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine 

tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen 

işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi 

(bu tarih dâhil) ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun 

görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunu kabul etti, mücbir sebep 

dönemine ilişkin olarak belirlenen bazı vergisel yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik 

düzenlemeler yaptı (524 Sıra No.lu VUK Tebliği). 
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Maliye, Mücbir Sebep Kapsamına Giren Sektörleri Belirledi! 

Maliye, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine 

faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurulması nedeniyle 

mücbir sebep halinde olan mükelleflerin faaliyette bulunduğu sektörleri belirledi ve 

internet sitesinden kamuoyuna duyurdu. 

Yapılan açıklamaya göre, 

- Sinema salonu, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, 

- Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, lokal, çay bahçesi, 

- Halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi 

faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler mücbir sebep halinde 

kabul edildi. 

Mücbir Sebep Hangi Tarihler Arasında Geçerli Olacak? 

Yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali, 1 

Aralık 2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine 

tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecek. 

Hangi Vergisel Yükümlülükler Ertelendi? 

524 No.lu Tebliğ ile, 

- Kapsama giren mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken 

KDV ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin 

oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının 

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona 

ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar, 

- Ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 

beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin 

verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden 

ilgili ayın sonuna kadar 

uzatıldı. 

Mücbir Sebebe Girecek Mükellefler Ana Faaliyet Kodlarına Bakılarak Tespit 

Edilecek! 

Yukarıda sayılan sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden mücbir sebep 

kapsamına girecek olanlar, 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki 

ana faaliyet kodu (Nace Kodu) dikkate alınarak tespit edilecek. 
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Nace kodu, işyerinin faaliyet alanını ve işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren altı haneli bir 

kod. Yeni bir işyeri açarken, yapılacak faaliyete ilişkin Nace kodunun tespit edilerek, 

ana faaliyet kodu olarak vergi dairesine kaydettirilmesi gerekiyor. 

Mücbir Sebep Sorgulaması İnteraktif Vergi Dairesinden Kolayca Yapılabilecek! 

Maliye, mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefleri vergi dairesi 

kayıtlarındaki ana faaliyet kodlarını dikkate alarak tespit etti ve mücbir sebep 

sorgulama ekranını bu sabah itibariyle İnteraktif Vergi Dairesine yükledi. 

Mükellefler İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu veya e-devlet şifresi ile girerek, 

mücbir sebep sorgulama ekranından mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını 

kolayca öğrenebilecekler. Mücbir sebep sorgulama imkanı, mükelleflere sunulan son 

derece güzel ve yararlı bir hizmet. 

Nace Kodu Yanlış Olanlar İtiraz Edebilecek! 

Vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan sektörler 

arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi 

birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik eden mükellefler, ana faaliyet kodu yerine 

fiilen iştigal ettikleri ana faaliyet alanı dikkate alınarak mücbir sebepten 

yararlandırılacak. Nasıl mı? Bir önceki mücbir sebep düzenlemesinde olduğu gibi, 

mükellefler itiraz dilekçelerini değerlendirilmek üzere interaktif vergi dairesi üzerinden 

verecekler. Bu itirazlar, Vergi Dairesi Başkanlıkları veya bu Başkanlıklar nezdinde 

oluşturulacak Nace Kodu İtiraz Komisyonları tarafından incelenerek karara 

bağlanacak. 

Mücbir Sebep İlanında Geç Mi Kalındı? 

Mücbir sebep Tebliğinin 25 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması ancak mücbir sebep 

halinin 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlatılması, mücbir sebep düzenlemesi için 

geç mi kalındı sorusunu akıllara getirdi. 

Evet, mücbir sebep düzenlemesi, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlatıldı ancak 

buna ilişkin Tebliğ 25 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı. Tebliğ yayınlandığında Kasım 

2020 ayı KDV ve muhtasar beyannameleri tamamen verilmiş ve ödemeleri yapılmıştı. 

Aynı şekilde Aralık 2020 ayı KDV ve muhtasar beyannamelerinin de tamamına yakın 

kısmı verilmişti ancak ödemelerinin büyük kısmı henüz yapılmamıştı. Bunlar dikkate 

alındığında, mücbir sebep düzenlemesinde geç kalındı gibi bir izlenim oluşuyor ancak 

mücbir sebep halinin ne kadar devam edeceği de şu an için belli değil. Alınan 

tedbirler ve mücbir sebep devam ettiğinden, bize göre söz konusu düzenleme için 

pek de geç kalınmış değil! 

Lokantalar, Restaurantlar Neden Yok! 
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İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine 

faaliyetlerine tamamen ara verilen/faaliyetleri tamamen durdurulan sektörler arasında 

lokanta ve restaurantlar da var. Ancak, lokanta ve restaurantlarda paket servis 

uygulamalarına izin verildiğinden, bu işletmelerin sektör olarak mücbir sebep 

kapsamında değerlendirilmediğini görüyoruz. Uygulamaya bakıldığında lokanta ve 

restaurantların tamamının açık olmadığı, sadece bir kısmının paket servis hizmeti 

verdikleri kolaylıkla tespit edilebilir. Bize göre, lokanta ve restaurantların durumunun 

yeniden değerlendirilmesinde fayda var. 

Yanlış Nace Kodlarının Düzeltilmesi Şart! 

Mücbir sebep düzenlemeleri, Nace Kodlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

ortaya çıkardı. Bu düzenlemeler, bir taraftan da mükelleflerin büyük kısmının Nace 

kodlarının gelişi güzel ve yanlış tespit edildiğini, ilgili kurumlara yanlış bildirildiğini 

gösterdi. Bu durum, istatistiki bilgiler, sektör gruplandırmaları başta olmak üzere 

Nace kodları esas alınarak yapılan pek çok şeyde soru işaretlerine neden oldu. Bu 

nedenle, yanlış Nace Kodu sorununun bir an evvel çözümlenmesinde fayda var. 

Ne dersiniz? 
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Abdulkadir Selvi 

CHP milletvekilleriyle görüşme 

27 Ocak 2021 

Mehmet Ali Çelebi ile Hüseyin Avni Aksoy, 3 sayfalık bir mektup yazıp, 

CHP yönetimine HDP ile kurulan ilişki, CHP’de 29 Ekim ruhunun 10 

Aralık zihniyetinin hedefi haline getirilmesi gibi eleştiriler yöneltmişlerdi. 

İki milletvekilinin CHP’den kopmasını önlemek için grup başkanvekili Özgür Özel bir 

görüşme yapmış, iki milletvekilini Kılıçdaroğlu ile bir araya 

getirmişti. Çelebi ve Aksoy’un Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. 

Bu arada iki milletvekili yeni parti kurma hazırlıklarını yürüten Muharrem İnce ile 

görüşmeye başladılar. Çelebi ve Aksoy’un partiden kopmasını önlemek için 

dün Özgür Özel iki milletvekili ile bir araya geldi. Özgür Özel’in bu çabası yerinde. 

Çünkü partiden kopmayı önleyip iki milletvekilini kazanmak 

gerekiyor. Kılıçdaroğlu daha önce iki milletvekili ile yeniden görüşme taraftarı değildi 

ama dün Meclis’teki makamında Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve 

Yalova milletvekili Özcan Özel’le bir araya geldi. Bakalım bu 

çabalar Çelebi ile Aksoy’un CHP’den kopmasını önleyecek mi? Tabii unutmamak 

gerekiyor: İki milletvekiline Yalova milletvekili Özcan Özel de destek veriyor. 

 

AKŞENER, ÖZDAĞ’A RANDEVU VERMEDİ 

ÜMİT Özdağ, “Beni İYİ Parti’den ihraç edemezler” deyince şaşırdım. “Anlaştınız 

mı?” dedim. “Yok” dedi. “Peki o zaman neden ihraç edemezler” diye 

üsteledim. Ümit Özdağ, “Beni ihraç edemezler. Çünkü beni tekrar partiye 

almadılar ki ihraç etsinler” dedi. 

 

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Ümit Özdağ’ın ihracını esastan bozmuştu. 

Mahkeme kararının gerekçesi İYİ Parti’ye ulaştı. Ancak İYİ Parti Özdağ’ın yeniden 

ihracı için henüz harekete geçmedi. Ümit Özdağ’ın ihracı için genel idare kurulu 

kararıyla ya da genel başkan Meral Akşener tarafından kesin ihraç talebiyle 

müşterek disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekiyor. Geçen haftaki GİK toplantısının 

gündeminde yer almadığı için sadece gerekçeli kararla ilgili bilgi verilmiş ama bir 

karar alınmamış. İlk GİK toplantısında karar alınacak. Ümit Özdağ için, “İYİ Parti’de 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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siyaset yapma imkânı kalmadı” deniliyor. Ümit Özdağ’ın ikinci kez ihracı sadece 

bir takvim meselesi haline dönüştü. Zaten Ümit Özdağ da iddialarından milim geri 

adım atmıyor. “Ben sözlerimin arkasındayım. Ne diyeyim şimdi, Buğra Kavuncu 

FETÖ’cü değil mi diyeyim” diyor. 

 

AKŞENER RANDEVU VERMEMİŞ 

Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde 

bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış. “Meral Hanım’a çok 

kızgınım” dedi. “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım” diye konuştu. Pazartesi 

akşamı yeni sistemle ilgili olarak İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme 

yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İYİ Parti grup 

toplantısına da katılmayacak. 

 

YENİ PARTİ 

Gerçi Ümit Özdağ bunu yazınca rahatsız olmuyor ama adım adım yeni bir parti 

kurmaya doğru gidiyor. Ümit Özdağ MHP’ye dönemez. İYİ Parti’den de ikinci kez 

ihraç edilecek. Bu durumda nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor. MHP’den 

biraz daha milliyetçi bir parti... 

 

AYHAN BİLGEN HDP’DEN KOPUYOR 

ESKİ Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, gözaltına alındıktan sonra 

HDP’ye, “tersine Türkiyelileşme” eleştirisi getirmişti. Ayhan Bilgen geçen 

hafta, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve 

toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye 

dönüşme ihtimali göreceği ilgi ve imkânlarla ilgilidir” diye tweet attı. 

 

Tabii beklendiği gibi bu çıkış, HDP’lilerin tüylerini diken diken etmeye yetti. Ayhan 

Bilgen’in HDP’den kopma noktasında kararlı olduğu söyleniyor. Ama yeni bir siyasi 

parti mi yoksa bir sivil toplum kuruluşu ile yola devam etmek mi olur, o konuda 

toplumdan gelecek desteğe göre hareket edeceği söyleniyor. 

 

KARABEKİR’İN KIZI GENELKURMAY’DA SORMUŞTU 

İLKER Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, İstiklal Savaşı’nın dört 

büyük komutanı hakkında panel düzenlenmişti. 

Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak’tan sonra Kazım Karabekir Paşa da 

Genelkurmay’da düzenlenen toplantıda anılmıştı. Bunların arasında en ilginç 

olanı Kazım Karabekir Paşa’yla ilgili olanıydı. Panelistler Kazım Karabekir’in İstiklal 

Savaşı’na yaptığı katkıları anlattılar. Düzenli orduya sahip olan bir komutan 

olarak Atatürk’ün emrine girmesinin öneminden söz ettiler. Karabekir 

Paşa’nın “Eytam Mektepleri” kurarak yetim kalan çocukların eğitimiyle ilgilendiğini 

anlattılar. Paşa’nın sanat ve musikiye olan ilgisinden söz etmişlerdi. Anma 

toplantısına Kazım Karabekir’in kızları Hayat Hanım’la Timsal Hanım da katılmıştı. 

 

CEVABI VERİLEMEYEN SORU 
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Panelin sonunda Timsal Hanım, Cumhuriyet’e bağlılığı öne çıkaran, gürül gürül akan 

bir konuşma yaptı. Hayat Hanım ise biraz durgundu. Söz aldı, tek bir soru 

sordu: “Burada babamın İstiklal Savaşı’na verdiği destek anlatıldı. 

Cumhuriyet’in kuruluşundaki rolü vurgulandı. Bunlar doğruydu. Her şeyi 

anladım ama bir şeyi anlamadım. Peki babam bu kadar yararlı işler yaptı, bu 

kadar önemli biriydi de neden 1927 ile 38 arasında her gün karakola imza 

vererek yaşamak zorunda bırakıldı?” 

 

Bu soru üzerine salonda buz gibi bir hava oluştu. Panele ara verildi. Dışarı 

çıktık, İlker Paşa ile sohbet ediyorduk. Bir meslektaşımız Hayat Hanım’ın sorusunu 

hatırlattı. İlker Paşa’nın yüzünün şekli değişti. Aradan çok zaman geçtiği için ne yanıt 

verdiğini hatırlayamıyorum ama ondan sonra bu tür bir program yapılmadı. 
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Bankalardaki dövizde sorun olur 

mu? (2) 
Esfender KORKMAZ 

 
27 Ocak 2021 

Dün bu köşede sürekli dış cari açık veren bizim gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde 

dış borç sorununun tırmanmaya başladığını yazmıştım. Araya pandemi de girince 

bazı gelişmekte olan ülkeler için dış borçlar, küresel bir probleme dönüştü. Bu 

nedenle Birleşmiş Milletler'e bağlı UNCTAD gibi kuruluşlar gelişmekte olan ülkelerin 

dış borçları için çözüm önerilerinde bulunuyor. Bu önerilerden bazıları şöyledir. 

* Dış borç ödemeleri geçici olarak dondurulmalıdır. Bu arada GOÜ'ler toparlanma 

imkanı bulacaklardır. Bu karar tüm alacaklıları kapsamalı ve bu süre zarfında borç 

takibi yapılmamalıdır.  

* Kısa vadeli dış borçlarda yeniden yapılandırma ve borç indirimleri 

yapılmalıdır. Borç vadeleri ödemenin sürdürülebilmesi için yeni bir takvime 

bağlanmalıdır.  

* GOÜ'lerin borçlarının yeniden düzenlenmesini koordine edecek Uluslararası 

Gelişmekte Olan Ülkeler Borç Kurumu (International Developing Country Debt 

Authority) kurulmalıdır.  

Dış borçlara rakam olarak bakmamak gerekir. Ödem kapasitesini gösteren GSYH'da 

büyüme, ihracat potansiyeli, ülke kredibilitesi ve borç çevirme kabiliyeti açısından 

bakmak gerekir. Genel olarak kullanılan kriter, dış borçların GSYH oranıdır.   

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de dış borçların GSYH oranı yüzde 59'dur. Bu 

durumda gelişmekte olan ülkeler arasında, kriz yaşayan Arjantin'den sonra ikinci 

sırada gelmektedir.  

Türkiye'nin dış borç  stokunun GSYH'ya oranı yüzde 59'dur. Bu oran yüksek değildir. 

Ne var ki Türkiye sürekli cari açık veriyor ve bu nedenle ödeme kapasitesi düşüktür. 

Buna karşılık ABD'de bu oran yüzde 102'dir. Ama ABD dış borç ödeme sorunu 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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yoktur. Zira borçlandığı para dolardır. Almanya'nın dış Borç/GSYH oranı yüzde 

148'dir. Ama Almanya sürekli cari fazla veriyor.  

  

GELİŞMEKTEKİ ÜLKELERDE 2019 DIŞ BORÇ/GSYH ORANI  

 

Kaynak : Dünya Bankası  

AKP döneminin karakteristik özelliği, cari açık ve dış borçlanmadır. İktidar 

olduğu sürede Türkiye'nin dış borç stoku 304 milyar dolar artmıştır.  

Bunun nedeni hem cari açığın, hem de dış borçlanmanın olumsuz etkilerinin çok 

gecikmeli olarak ortaya çıkmasıdır. Anlaşılan iktidar bu etkiyi on beş yıl gibi 

hesaplamış. On beş yıl sonra da kendisinin olmayacağını farz etmiştir.  

Cari açık ve dış borç sürdürülememiş ve son yıllarda elde dış borç ödeyecek döviz 

kalmamıştır. Ayrıca bir yerden sonra dış borçları geri ödemek zorundadır. O 

zamanda yurt dışına net kaynak çıkışı olacak ve Türkiye yoksullaşacaktır. Mamafih 

2020 Ocak -Kasım arasında, bankalar 5 milyar 622 milyon, Hükümet 560 milyon ve 

özel sektör 4 milyar 182 milyon dolar olmak üzere Türkiye 9 milyar 838 milyon net dış 

borç ödedi. 
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Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı   

Türkiye'de 270 milyar dolar döviz tasarruf mevduatı var. Ama bunu kur ne kadar 

artarsa artsın kimse bozdurmuyor. Çünkü tasarruf sahibi iktidara güvenmiyor. 

Dövizde istikrar olacağına inanmıyor.  

Bir başka soru; ''bu şartlarda mevcut döviz tevdiat hesapları riske girer mi?'' 

şeklindedir. Bu hesapların riske girmesi söz konusu olmaz. Ancak her devletin 

gerektiğinde yaptığı gibi, Türkiye'nin de İMF' ye gitmediği takdirde,  döviz kullanmaya 

bir sınır getirmek zorunda kalacağını ve/veya belli bir oranda günlük kurdan döviz 

bozdurmanın zorunlu olacağını tahmin ediyorum. 

Nerden bakarsak bakalım, eğer üretimde ithal girdi payını yüzde 15 ve altına 

düşürmezsek, (ithal girdi oranı yüzde 45 olan hiçbir ülke yerli ve milli olamaz) dış 

ticaret politikasını değiştirmezsek, öngörülebilir bir kur politikasına geçmezsek, 

dünyaya yeniden güven vermezsek, ayrıca da bu faizlerle dış borçlar 

sürdürülemez!.. 
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İbrahim Kahveci 

Kamu yükü artışı 

Uzun yıllardır aklımı kurcalayan bir soru var: Acaba kamu yükü gerçekte ne kadar 

artış gösterdi?   

Oranlar GSYH üzerinden veriliyor. İyi ama GSYH hesabı ne kadar gerçek? 

Biliyorsunuz 2016 yılındaki revizyon çok muhteşem. Bu revizyonda iki büyük soru 

işareti var.  

1- Son yılların revizyonu yüzde 20’yi aşıyor. Oysa eski yıllara gittikçe eski gelir ile 

revizyon sonrası gelir farkı yüzde 2’lere düşüyor. Bu hesap biçimi sayesinde vergi 

gelirlerinin GSYH oranı çok az artmış gibi görülüyor. Ama gerçek bu değil elbette.   

2- Revizyon sonrası yeni sistemde artık ‘miktar’ değil ‘değer’ ön planda. Bunu şu 

şekilde izah edelim: 2017 yılında 100 araç ürettik ve üç yıl sonra yine 100 araç 

üretmiş olduk. Miktar aynı olmasına rağmen araç değerini artırdığımız için, miktar 

bazında GSYH aynı olsa bile değer bazında artış yaşayabiliyor. Bu çarpıklığı 

gösteren en önemli sağlama yöntemi elektrik tüketimi. 2017-2020 yılı elektrik 

tüketimleri aynı olmasına rağmen GSYH reel olarak yüzde 6,4 artmış gözüküyor. 

Tabii ki bu veri de gerçek durumu yansıtmıyor.   

İşte bu iki temel nedenden dolayı kamu yükünü GSYH oranı olarak alamıyoruz.   

Peki ne yapacağız?  

Burada bir temel sorun da kamu yükünü ölçmek. Mesela kamu yükü sadece vergi 

gelirleri midir? Kamunun işlettiği teşebbüslere ödenen bedeller ne olacak? Ya da çok 

daha önemlisi faiz ve ceza ödemeleri? (SGK yükünü ayrı tutuyoruz)  

İşte bu kalemleri de ele alarak bir hesap yapıyoruz.   

2007 yılında kamu gelirleri (vergi+teşebbüs+faiz ve cezalar) 176 milyar 780 milyon 

liradır. Nüfus ise 70 milyon 586 bin kişi. Burada kişi başına kamu yükü 2.504 lira 

ediyor.   
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2008 yılında ise kişi başına kamu yükü 2.694 liraya çıkıyor.   

Gelelim 2019-2020 yıllarına.  

Kişi başına kamu yükü 2019 yılında 10.006 liradır. Bu tutar 2020 yılında ise 11.633 

liraya çıkıyor.   

Unutmayalım, bu tutarlar her bir bireyin kamuya vergi ve diğer ödemelerini 

içermektedir.   

Peki,bu artışta reel durum nedir?   

İşte bunu enflasyon ile endeksliyoruz. Enflasyon endeksine göre 2019-2020 yılları 

kamu yükü 7.528 lira ve 8.453 lira olmalıydı. Enflasyona hesabına göre kişi başına 

kamu yükü 2019 yılında 2.478 lira ve 2020 yılında da 3.180 lira fazladan artmış 

durumda.   

Veya durumu şu şekilde izah edelim: Kişi başına kamu yükü enflasyon oranında 

artsaydı toplamda bütün toplum 2020 yılında 268 milyar lira daha az ödeme yapmış 

olacaktır. Ya da şu şekilde soralım: Kişi başına yüzde 37,6 reel kazanç mı elde ettik? 

  

Aslında bu tabloyu bütçe hedef ve gerçekleşmelerinden de çıkartabiliriz.   

2007-2020 arasında 2009 ve 2019 yılları hariç kamu bütçe hedefinin sürekli üzerinde 

para toplamış.  

Biz bu tarihi rakamları topladığımızda ve eksik geliri de (2009-2019 yılları) 

çıkarttığımızda hedefin üzerinde 259 milyar lira para toplandığını görüyoruz. Bu 

rakamı enflasyondan arındırdığımızda 2020 yılı fiyatı ile fazladan toplanan kamu 

gelirinin 380 milyar lira olduğunu anlıyoruz.   

Bütçe hedefleri genellikle enflasyon ve büyüme parametresi içerisinde ele alınıyor. 

Ama büyüme hedeflerinin de 2012 sonrası pek tutmadığı açıktır. Buna rağmen nasıl 

oluyor da kamu hedeflenen gelirini üzerinde para toplamış olabiliyor?  

İşte burada karşımıza sürekli eklenen yeni vergiler ve vergi dışı kamu yükleri 

çıkmaktadır.   

Bu konu neden önemlidir?   

Özellikle ücretli kesim ele geçen net ücret artışına bakıyor. Oysa net ücret artışına 

rağmen harcama yüklerinde kamu yükümlülüğü daha fazla artabiliyor.   
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Mesela ücretiniz reel olarak artmış olsa bile acaba otomotiv vergilerinden sonra satın 

alma imkanımız ne oldu?   

Yani net ücret artışına rağmen aslında kamu yükü artışı nedeniyle satın alma 

gücümüz artmayı bırakın, azalış bile yaşamış olabiliyor.   

***  

Aslında burada konuya giriş yaparak daha detaylı araştırmalar için dikkat çekmek 

istiyorum. Sadece vergi kesintileri olarak değil, diğer kamu yükleri ile beraber 

ücretlilerin reel refahının ölçülmesi gerekiyor.   

Hatta bugün kamu yükü olmasına rağmen özel sektöre ödenen otoyol, köprü, şehir 

hastanesi gibi giderleri de bu hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü özel sektöre 

devredilmiş çok ciddi bir kamu geliri söz konusudur.   

***  

Ülkemizde yeni dönem yönetim için hazırlanan muhalefet açısından da bir nokta 

burada dikkat çekiyor.   

Toplumun vergi ve benzeri yükümlülüğü çok ciddi manada artmıştır. Kamu 

yönetiminde yeni bir sayfa açalım derken topluma yeni kamu yükümlülükleri 

yüklemek çok ciddi sıkıntılar getirebilir. Hatta bazı kamu yükümlülüklerini toplumun 

sırtından almak bile zaruridir.   

O nedenle topluma alan el olarak değil, veren el olarak refah sağlamak gerekiyor.   

Muhalefet bugüne sakın bakmasın. Bugün hem sonuna kadar para toplanıyor (IBAN 

dahil) hem de milleti borçlandırarak eser siyaseti yapıyoruz denilebiliyor.  

Hem her şey alıyorlar, hem de veren el olduklarını söylüyorlar. Toplumda bir kesim 

hala dava diye bakarken elinde avucunda ne varsa kamu toplamış oluyor. Ne dedik: 

Altı dava-üstü para...  
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27 Ocak 2021, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Soros’un yeni girişimlerine karşı 
hazırlıklı olmalıyız... 
 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin vicdan sesi olmayı sürdürüyor. 

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yine en hassas ve en önemli noktalara ilişkin 

uyarılarda bulundu. Özellikle eylemlere karşı yaptığı uyarılar çok önemliydi. Şöyle 

dedi: 

 

Prova mı? 

"- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova 

niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, 

barış ve kardeşlik diliyoruz." 

"- Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur 

ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. 

Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz." 

 

Katile katil demek 

"- Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı 

şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist 

demesini öğrenmelidirler." 

Gezi olaylarını yaşamış ve daha sonra da 15 Temmuz 2016 darbe girişimine sahne 

olmuş bir ülkeyiz... Bu olaylardaki dış kaynaklı etkenleri artık hepimiz 

biliyoruz. "Soros" adı hepimiz için aynı şeyi ifade ediyor. 

Ve Amerika'da Biden başkan seçildikten sonra Putin aleyhindeki gösterilerin 

tırmanmasında da Soros parmağı olduğu ortadadır. Yani bizler de bu tür 

kışkırtmalara karşı hazırlıklı olmalıyız. 

 

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/soros
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Soros ve Rusya 

Nitekim Star yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılof, Rusya'daki gösterilerde neden 

Soros'un parmağının aranması gerektiğini şöyle hatırlatmıştı: 

"- Şimdi olayın başka tarafına bakalım. Rusya'da muhalif aktivist Navalni'nin, 

uzun zamandır Soros Fonu tarafından fonlanmakta olduğu biliniyor. 

Kardeşine ait hukuk, danışmanlık, avukatlık firması seçimlerde bile, 

Soros tarafından para transferi yapılan kurum olarak gündeme düştü." 

 

Dış parmak 

"- Rusya'da Çarlık döneminin bitişi, Bolşeviklerin gelişi bile, görünürde 

Almanya merkezli olsa da, esas üst aklın İngiliz aklı olduğunu bilmeyen yoktur. 

Şimdi ise açıktan, üst aklın Soros görünümlü küresel ekibin olduğunu, göz ardı 

etmemek lazım." 
 

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

