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Bakanlık, 2021'i su ve sulama 

yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti 
Bakan Bekir Pakdemirli, "2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere 

toplam 90 depolama tesisi daha bitirerek depolama sayısını 1617'ye, 

kapasitesini ise 180 milyar metreküpe ulaştıracağız. 92 sulama tesisini 

bitirerek sulama tesis sayısını 3 bin 313 ve sulamaya açılan alanı 6,9 

milyon hektara çıkaracağız." dedi. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle 

yılı olarak tasarladıklarını belirterek, "Gelecek yıl 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere 

toplam 90 depolama tesisi daha bitirerek, depolama sayısını 1617'ye, kapasitesini ise 

180 milyar metreküpe ulaştıracağız." dedi.  

Pakdemirli, Bakanlığının 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 hedeflerine ilişkin 

değerlendirmede bulundu.  

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde gıda arz güvenliğinde ve 

vatandaşların temel gıda maddelerini temininde sorun yaşanmadığına işaret eden 

Pakdemirli, "Bakanlık olarak gıda ihtiyacını karşılayacak ürün stokları kontrol 

edilerek, fiyat artışlarının olmaması için takiplerimiz devam etmiştir. Aralık ayı 

itibarıyla 19,9 milyar lira destek ödenmiş olup, ödemeler devam etmektedir. 

Çiftçilerimizi ve mevsimlik tarım işçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tuttuk. 

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan sağladık. 
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Gübre, tohum, ilaç, yem gibi tarımsal girdilerin üretim, erişim ve dağıtımı kesintisiz 

devam etti." diye konuştu. 

Pakdemirli, bu süreçte ilave yazlık ekim yapmaya uygun 24 ilde yüzde 75 hibe tohum 

teminiyle "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi"ni başlattıklarını, Milli Emlak Genel 

Tebliği'nde gerekli düzenlemeleri yaparak, atıl hazine arazilerinin etkin bir şekilde 

tarımsal üretimde kullanılmasını sağladıklarını anlattı. Hububat, baklagiller, fındık, 

kuru kayısı, çeltik ve yaş çay alım fiyatlarını hasat öncesinde açıkladıklarını ve çiğ süt 

prim desteğini artırdıklarını ifade eden Pakdemirli, "Ekmeğin hazır ambalajlı veya 

ambalaj içinde vatandaşa ulaştırılmasını zorunlu hale getirdik. Zirai kredilerin anapara 

ve faiz tutarlarını 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik." ifadelerini kullandı. 

"Hayvansal ürün ihracatında rekor kırdık" 

Tarım sektörünün, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 ve 

üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2 ile 9 aylık dönemde ortalama yüzde 5,3 büyüdüğüne 

dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: 

"Sektörümüz, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 2020 yılının 9 ayında yüzde 7,1 katkı 

yaparak ülke ekonomisine güçlü bir destek sağlamıştır. Ayrıca ülkemiz tarımda net 

ihracatçı konumundadır. Bu yılın 10 ayında COVID-19'a rağmen 15,1 milyar dolar 

tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bir 

konuyu da gururla ifade etmek isterim ki hayvansal ürün ihracatında Cumhuriyet 

tarihinin rekorunu kırdık. Canlı hayvan, hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatımız 9,5 

kat arttı. Son iki yılda ise su ürünleri ihracatımız, 157 bin tondan yüzde 28 artırak 200 

bin tona, değer olarak 855 milyon dolardan yüzde 20 yükselerek 1 milyar dolara 

ulaşmıştır." 

Pakdemirli, gübre desteği başta olmak üzere bazı kalemlerde destek miktarlarını 

artırdıklarını ve bazı konularda ise yeni destekleri devreye aldıklarını belirterek, 

"Mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz. Kütlü pamuk prim 

desteğini yüzde 37,5 artışla kilogram başına 1 lira 10 kuruş yaptık. Yağlık ayçiçeği 

prim desteğini kilogram başına yüzde 25 artışla 50 kuruşa çıkardık. Sürü büyütme ve 

yenileme desteği kapsamında anaç vasfı kazanmış dişi kuzulara ilave 100 lira destek 

ödemeye başladık." dedi. 

"24 milyar lira tarımsal destek sağlanacak" 

Son iki yılda tarımsal destek miktarını yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardıkları 

bilgisini veren Pakdemirli, şöyle konuştu: 

"2018-Aralık 2020 itibarıyla toplamda 51,6 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2021 

yılında ise 22 milyar lira ve 2 milyar lira ilave yedek ödenekle birlikte üreticilerimize 

inşallah toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlamış olacağız. Hayvancılık 

destekleri kapsamında aralık itibarıyla 7,4 milyar lira ödeme yaptık. Son 2,5 yılda 
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toplam 16,2 milyar lira destek ödedik. Üretici dostu politikayla üreticimizi korurken, 

diğer taraftan tüketicimizi kolladık."  

Pakdemirli, salgın sürecine rağmen Tarım Orman Şurası kapsamındaki eylem 

planlarını hayata geçirdiklerini anlatarak, bu kapsamda, tarımında sözleşmeli üretim 

modelini geliştirmek, tarım sektörünün tüm paydaşlarını dijital bir platformda 

buluşturmak amacıyla Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamasını hayata geçirdiklerini 

ve çiftçilere yönelik eğitim platformu olan Dijital Tarım Orman Akademisini hizmete 

aldıklarını dile getirdi. 

Bu yıl gıda israfıyla mücadelede dünyaya örnek olacak büyük bir proje olan "Gıdanı 

Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını anımsatan Pakdemirli, çiftçi, 

vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemleri tek çatı altında toplayan e-Tarım 

Portalı'nı da hizmete açtıklarını söyledi. Pakdemirli, yine bu yıl hayata geçirilen marka 

projeler kapsamında Tarımın Geleceği Geleceğin Tarımı Platformu'nu 

oluşturduklarını ifade etti. 

Bu yılı Bakanlık bünyesinde "dijitalleşme yılı" olarak kurguladıklarına işaret eden 

Pakdemirli, "Akıllı küpe, elektrikli traktör, e-Tarım Portalı, İHA kullanımı, uydu 

teknolojileri, DİTAP, Dijital Tarım Orman Akademisi ve Gıdanı Koru 2020 yılında öne 

çıkan uygulamalarımızdır." ifadelerini kullandı.  

Pakdemirli, bu yıl bitkisel üretim miktarını yüzde 8 artışla 124 milyon tona 

çıkardıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"Sertifikalı tohum üretimimiz 8 kat artışla 1 milyon 143 bin tona çıkmıştır. Tarımsal 

üretimimizi garanti altına almak için 2023 yılına kadar 300 büyük ovayı koruma altına 

almayı hedefliyorken şu an itibarıyla koruma altına aldığımız büyük ova sayısı 

315 olmuştur. Bu yılın ilk 6 ayında 2019 yılına göre büyükbaş hayvan varlığı 

yüzde 4,2 ve küçükbaş hayvan ise yüzde 13,6 artmıştır." 

Bu yıl sonu itibarıyla baraj sayısını 876, gölet ve bent sayısını 651'e yükselterek 

depolama kapasitesini 179 milyar metreküpe çıkardıkları bilgisini veren Pakdemirli, 

"Sulama tesisi sayısı 3 bin 221'e çıkarılarak sulamaya açılan alan 6,7 milyon hektar, 

tescili yapılan toplulaştırma sahası ise 4,8 milyon hektar olmuştur. Bitirilen içme suyu 

ve atık su tesis sayısı 367, temin edilen içme suyu miktarı ise yıllık 4,7 milyar 

metreküpe ulaşmıştır. Taşkın koruma tesis sayısı 10 bin 107 olmuştur." diye konuştu. 

"Salgın sürecinde gıda kontrollerini artırdık" 

Pakdemirli, 2019-2020 yıllarında toplam 2,4 milyon gıda denetimi yaptıklarını ve 

salgın sürecinde de kontrolleri artırdıklarını ifade ederek, "Sağlıksız gıda üreten, 

gıdada taklit veya tağşiş yapan firmaları kamuoyuna ifşa ediyoruz. 2012-Aralık 2020 

döneminde 26 kez kamuoyuna açıklama yapılmıştır. 2020 yılında 5 kez taklit-tağşiş 

yapan firmalar kamuoyuna duyurulmuştur." ifadelerini kullandı. 
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Yıl sonu itibarıyla orman varlığının 22,9 milyon hektar olacağını aktaran Pakdemirli, 

11 Kasım'da gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliğiyle 28 ülkeyle 

aynı anda fidan dikildiğini hatırlattı. Pakdemirli, 11 Kasım 2020'de ülke genelinde 5 

bin 230 hektar alanda 4,5 milyon fidan dikildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti: 

"2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde 27 su atar helikopter, 2 

amfibik uçak, 1 insansız hava aracı, 6 idari helikopter dahil toplam 2 bin 597 taşıt 

kullanıyoruz. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangılarıyla mücadele 

için İHA'ları kullanmaya başladık. Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme 

sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-CELL Haberleşme Sistemi'ni kurduk. Navigasyon 

Takip Dijital Sistemi sayesinde, yangın söndürme ve hizmet araçlarının uydu 

üzerinden çevrim içi takibi sağlanacak." 

Pakdemirli, Bakanlığının yürüttüğü teknoloji çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, "İlk 

yerli ve milli elektrikli traktörden 20'sinin üretimine geçildi. Elektrikli Bahçe Traktörü 

Prototipi Geliştirme Projesi çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız ve üniversite iş 

birliği çerçevesinde geliştirilecek otonom ilaçlama robotu ile değişken oranlı 

ilaç uygulama projesi çalışmaları sürüyor. Akıllı küpe uygulamasında 20 bin 

hayvanda deneme çalışmasına başlandı. Bu olumlu sonuçlandığında bütün hayvan 

varlığına uygulanacak." ifadelerini kullandı. 

"Orman alanları genişletilecek" 

Pakdemirli, Bakanlığının hedeflerine yönelik de değerlendirmede bulunurken, şu 

bilgileri verdi: 

"2,5 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri yapacağız. Kırsal 

kalkınma kapsamında yüzde 50 hibe desteği olarak özellikle kadın, genç girişimcilere 

ve küçük aile işletmelerine olmak üzere 1,3 milyar lira vereceğiz. Kırsal alanda 

Uzman Eller Projesi'ni ülke genelinde uygulamaya koyacağız ve 200 milyon lira hibe 

vereceğiz. Lisanslı depoculuk kapsamında ise 170 milyon lira hibe desteği ödemesi 

yapacağız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 2021 yılında 450 bin ton, 2023 yılında ise 600 

bin ton yıllık üretim ve 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Arazi toplulaştırma ve tarla 

içi hizmetlerinde 2023 hedefimiz ise 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma 

çalışmalarını tamamlamak. 2023 yılına kadar orman alanlarını genişleterek ülke 

yüzölçümünün yüzde 30'u olan 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz 

arasındadır. 2021 yılında İHA'ların sayısını 4'e çıkartacağız. Ağaçlandırma ve 

erozyonla mücadele faaliyetleri olarak 100 bin hektar alanda çalışma 

gerçekleştireceğiz. 2021 yılında 270 milyon fidan üretilecek. Toprak Muhafaza 

Çalışması Programı hedefimiz 17 bin 200 hektardır. Gelecek yıl odun ürünleri üretimi 

32 milyon metreküp olarak hedeflenmiştir. 2021 yılında ORKÖY kredi ve hibe destek 

tutarı 300 milyon lira olacaktır." 

Sulamada hamle yılı  
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2023 yılı için erozyonla taşınan toprak miktarını yılda 130 milyon tona indirmeyi 

hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, "2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı 

olarak tasarladık. 2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere toplam 90 depolama 

tesisi daha bitirerek bunların sayısını 1617'ye, kapasitesini ise 180 milyar metreküpe 

ulaştıracağız. 92 sulama tesisini tamamlayıp sulama tesisi sayısını 3 bin 313 ve 

sulamaya açılan alanı 6,9 milyon hektara çıkaracağız. Toplulaştırmada 44 projeyi 

daha bitirerek 307'ye, tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak 6 milyon 

hektara ulaştıracağız. İçme suyu ve atık suda 15 tesis daha tamamlayıp tesis sayısını 

382'ye, temin edilecek içme suyu miktarını yıllık 4,8 milyar metreküpe 

yükselteceğiz. 137 adet daha taşkın kontrol tesisi bitirerek tesis sayısını 10 bin 244 

adede yükselteceğiz." dedi. 
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Tarım arazileri dijital ortamda 

kiralanabilecek 
Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme kapsamında, çeşitli gerekçelerle 

atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı 

platformunda tarım arazileri kiralama modülünü kullanıma sundu. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığının atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için hayata 

geçirdiği yeni uygulamayla hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak hem de 

arazi sahibi gelir elde edecek. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, çeşitli 

gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı 

platformunda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Böylece kiraya 

veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya getirilecek. 

Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık 

tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek. Bu sayede daha fazla üretim ve gelir elde 

edilebilecek. 

Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi 

Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecek ve 

modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecek. 

Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup 

olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel, iyi tarım, organik 

tarım ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve 

dönüm bilgilerini sisteme kaydedecek, ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve 

detay bilgilerini de açıklama bölümüne yazabilecek.  



28.12.2020 

9 

 

Tarımsal desteklerde Türkiye sınıfta 
kaldı 
Ülkelerin tarımsal hasıladaki sıralamaları ile çiftçiye verilen destekler 
karşılaştırıldığında ortaya acı bir tablo çıkıyor. 

 

Hükümet, tarımsal desteklerin her yıl artırıldığını ve bütçeden önemli kaynak 

ayrıldığını iddia ederken, yapılan bir çalışma Türkiye’de çiftçinin gerçekten yeterince 

desteklenmediğini ve Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin çok gerisinde kaldığını ortaya 

koydu. Almanya’daki çiftçi Türkiye’deki çiftçiden 18 kat daha fazla destek alırken bu 

oran Fransa’da 16.7 kat, Hollanda’da ise 12.3 kat olarak gerçekleşti. Avrupa’da 

çiftçiye verilen destek miktarı ile Türkiye’de çiftçiye verilen destek miktarı 

karşılaştırıldığında, Türkiye’de çiftçinin aslında gerçek manada desteklenmediğini 

ortaya koyuyor. 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/almanya
https://www.milligazete.com.tr/etiket/fransa
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/12/27/tarimsal-desteklerde-2.jpeg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/12/27/tarimsal-desteklerde-2.jpeg
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Ülkelerin tarımsal hasıladaki sıralamaları ile çiftçiye verilen destekler 

karşılaştırıldığında ortaya acı bir tablo çıkıyor. Tarımsal hasılada Türkiye Avrupa’nın 

birincisi olurken çiftçinin kullandığı desteklerde ise Avrupa’dan çok geri planda 

kalması, Türkiye’de çiftçinin ne kadar zor şartlarda üretim yaptığını gözler önüne 

serdi. AB ülkelerinde çiftçiler, Türkiye’deki çiftçiden ortalama 4 kat daha fazla 

desteklenirken, bu oran Almanya’da 18.4’e, Fransa’da 16.7’ye, Hollanda’da 12.3’e ve 

İtalya’da ise 4.1 kata kadar çıkıyor. Ziraat Mühendisi ve Tarım Politikaları Uzmanı 

Ergin Kahveci, TV 5’te yayınlanan Emek ve Tarım programında, tarımsal destekler 

konusunda yaptığı bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de tarımsal desteklerin 

yeterli olup olmadığı sürekli tartışma konusu olurken, Kahveci’nin tarımsal destekler 

konusunda Türkiye’deki çiftçi ile AB ülkelerindeki çiftçileri karşılaştıran çalışma 

sonuçları ortaya acı bir tabloyu çıkardı. 

 
“ÇİFTÇİ, AB’DEKİ GİBİ DESTEKLENİRSE TÜRKİYE TARIMDA SÖZ SAHİBİ OLUR” 

Tarımsal hasılada Türkiye’nin AB ülkeleri arasında birinci olmasına rağmen, 

Türkiye’de çiftçilerin AB ülkelerindeki çiftçilere göre ortalama 4 kat daha az 

desteklendiğinin altını çizen Kahveci, “Türkiye’de çiftçi bu dezavantaja rağmen daha 

üretkendir. Daha kanaatkârdır. Daha dirençli ve ısrarcıdır. Kıt imkânları çok iyi 

kullanır. Bizim çiftçimizin AB ile aynı imkânlara kavuşması halinde nasıl harikalar 

ortaya koyacağını bize bu veriler net bir şekilde söylüyor” dedi. 

“TARIMSAL DESTEKLERDE BÜYÜK UÇURUM!” 

Avrupa Birliği’nin çiftçisine ürettiği brüt hasılanın yüzde 16’sına kadar destekleme 

yaparken, Türkiye’de bu oranın yüzde 3,6’da kaldığına dikkat çeken Kahveci, şu 

rakamları paylaştı: “AB desteğinin TL cinsinden tutarı çiftlik/işletme başına 33.036 TL 

iken, bizde ise bu rakam kayıtlı çiftçi başına 7.873 TL’dir. Yani AB toplam 14,5 milyon 

işletmesine bizden yaklaşık 4,2 kat daha fazla destek veriyor. Tarımsal kırsal nüfus 

açısından ise kişi başına 4 kat daha fazla.” 

Kahveci, tarımsal destekler konusunda Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaptığı 

karşılaştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şu çarpıcı tespitlerde bulundu. 

“TÜRKİYE AVRUPA’DA TOPLAM ÜRETİMİN YÜZDE 18,25’İNİ ÜRETİYOR” 

“2019 verilerine göre; Türkiye 455 milyar TL’lik brüt tarımsal hasıla üretimi ile AB’de 

ilk sırada. AB’nin toplam brüt tarımsal hasılası ise 341,1 milyar Euro. AB’nin toplam 

hasılasına göre Türkiye oranı/payı yüzde 18,25’dir. Buna göre AB’de çiftlik/işletme 

başına düşen brüt hasıla tutarı 32.856 Euro iken bu rakam Türkiye’de brüt hasıladan 
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kayıtlı çiftçi/işletme başına düşen miktar 34.420 Euro’dur. Bu rakamlar bize işletme 

başına ortalama brüt üretim değerini veriyor. 

“AVRUPA’DA BRÜT HASILANIN YÜZDE 16’SI DESTEK OLARAK VERİLİRKEN 

TÜRKİYE’DE SADECE YÜZDE 3,6’SI KADAR DESTEK VERİLİYOR” 

Gelelim verilen desteklere. AB ortak bütçesinden 2019 yılında tarım ve kırsal için 

yapılan destekleme tutarı 54,484 milyar Euro’dur. Türkiye’nin 2019 yılındaki 

destekleme bütçesi ise 16,4 milyar TL yani 2,584 milyar Euro’dur. Bu rakamlar bize 

neyi gösteriyor? AB çiftçisine ürettiği brüt hasılanın yüzde 16’sı kadar destekleme 

yaparken, Türkiye’de ise sadece yüzde 3,6’sı kadar yapıldığını gösteriyor. 

“ALMANYA’DAKİ ÇİFTÇİ TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİDEN 18 KAT DAHA FAZLA 

DESTEK ALIYOR” 

AB’nin tarımsal üretimde bürüt hasılanın yüzde 55,1’ini 4 ülkenin ürettiğini hatırlatan 

Kahveci, bu ülkelerde çiftçiye verilen destek miktarı ile Türkiye’de verilen destek 

miktarları karşılaştırıldığında aradaki uçurumun daha da arttığına işaret ederek, 

“Fransa’da 16,7 kat, İtalya’da 4,1 kat, Almanya’da 18,4 kat ve Hollanda’da ise 12,3 

kat daha fazla destekleme alıyor” dedi. 

“AB’DE ÇİFTLİK BAŞINA 33 BİN LİRA TÜRKİYE’DE İSE 7,8 BİN LİRA DESTEK 

VERİLİYOR” 

* AB desteğinin TL cinsinden tutarı, çiftlik/işletme başına 33.036 TL iken bizde bu 

rakam kayıtlı çiftçi başına 7.873 TL’dir. Yani AB toplam 14,5 milyon işletmesine 

bizden yaklaşık 4,2 kat daha fazla destek veriyor. Tarımsal kırsal nüfus açısından ise 

kişi başına 4 kat daha fazla destek kullandırılıyor. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 

Reformlar devam etmeli 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın şartlarının sürekli değiştiğini 

belirterek, reformların mutlaka devam etmesi gerektiğini belirtti. 

 
Ankara Odalar ve Borsaları müşterek toplantısı yapıldı. Toplantıya, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Faik Yavuz ile Ankara il ve ilçelerindeki oda ve 

borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dünyanın şartlarının sürekli değiştiğini belirterek, 

reformların mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Yabancı sermaye ihtiyacından 

bahseden Hisarcıklıoğlu, makro sorunlar çözülmeden mikro sorunlarda çözüm 

olamayacağını aktardı. 

Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde düzenlenen toplantılarla iş dünyasının sorunlarını 

yetkililere aktardıklarını vurgulayarak, “Özel sektörün acil istek ve talepleri nelerdir 

diye sorduk. 365 oda ve borsadan 70 maddelik öneri seti geldi. Önerileri 

düzenlediğimiz toplantılarla Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkililerine ilettik 

ve bu maddelerin tamamına yakını uygulanmaya başlandı” ifadelerini kullandı. 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmasında odanın 

COVID-19 dönemindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Büyük umutlarla başladıkları 

2020’nin pandemi ve deprem felaketleriyle çok zor geçtiğini belirten Özdebir, 



28.12.2020 

13 

 

izolasyonların kısmen kaldırılmaya başladığı 3’üncü çeyrekte toparlanmanın da 

başladığını aktardı. Özdebir, 2021’de yazılması gereken yeni büyüme hikayesinin en 

önemli unsurunun teknolojik dönüşümle dışa bağımlılığı azaltmak olması gerektiğini 

söyledi. 

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran COVID-19 salgınıyla mücadelede alınan 

tedbirlerin ekonomiyi doğrudan etkilediğini belirtti ve “Salgın sonrası oluşacak yeni 

dünya düzeni içinde öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde var 

olmak için yol haritamızı çizmek zorundayız” diye konuştu. 

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da pandeminin etkilerinin azalmasıyla 

beraber ertelenen yatırımların yeniden canlanacağını vurguladı ve “Aşının adı bile 

piyasaları hareketlendirdi, yatırım iştahını uyandırdı. 2021 yılı öyle görünüyor ki bizim 

bu beladan kurtulacağımız yıl olacak” dedi. 
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TOBB Türkiye'nin KOBİ'leri 

Bülteni'ni yayımladı 
KOBİ’ler 2019'da toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini oluşturdu. 

Türkiye’deki işletmelerin 8,9 trilyon liralık yıllık cirosunun yüzde 65,5’i 

KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 

73,8’ini sağladı. 

 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), 2019'da Türkiye'deki girişimlerin yüzde 

99,8'ini oluşturdu, toplam cironun yüzde 65,5'ini sağladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, birlik, 

KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki payına dikkati çekmek ve KOBİ’lere ilişkin verilerin 

tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’nin 

KOBİ’leri Bülteni'ni yayımladı. 

Bültende KOBİ’lerde girişim sayıları, istihdam, personel maliyeti, ciro, satın alışlar, 

üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer, dış ticaret istatistikleri, nakdi kredi tutarı 

ile bilişim teknolojileri kullanımı verileri yer aldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bültene ilişkin değerlendirmesinde, KOBİ’lerin 

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu, büyümenin motoru, istihdamın itici 

gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 

2020 yılının sonuna yaklaşırken, 2019 yılı verilerinin son halinin verildiğini ve bu 

verilerden yola çıkarak “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni”ni yayımladıklarını belirtti. 
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Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir paya sahip 

olması sebebiyle ekonomi politikalarının KOBİ’leri önceleyerek hayata geçirilmesi 

gerektiğini vurguladı. 

Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ne göre, KOBİ’ler toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini 

oluşturuyor. KOBİ ölçeğinde girişim sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 

artış gösterdi. 

İşletmelerin, 2019'daki 8,9 trilyon liralık yıllık cirosunun yüzde 65,5’i KOBİ’ler 

tarafından gerçekleştirildi. KOBİ’lerin cirosunda 2018 yılına göre yüzde 14,5 artış 

oldu. 

KOBİ’ler 2019'da toplam istihdamın yüzde 73,8’ini oluşturdu. 2019 yılında ihracatın 

yüzde 56,3’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilirken, KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 

101,8 milyar doları buldu. 
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Birleşik Krallık, 5'inci büyük ticaret 

anlaşmasını Türkiye ile imzalayacak 

Avrupa Birliği ile resmen yolları ayıran Birleşik Krallık, ilk serbest ticaret anlaşmasını 

Türkiye ile imzalamaya hazırlanıyor. Söz konusu anlaşma, Londra'nın imzaladığı en 

büyük 5. serbest ticaret anlaşması olacak. 

 
 İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Birleşik Krallık 

arasındaki serbest ticaret anlaşması için imzaların önümüzdeki hafta atılacağı 

duyuruldu. 

Yeni düzenlemenin Ankara ile Londra arasındaki mevcut ticari düzeni koruması 

bekleniyor ancak Ticaret Bakanı Liz Truss, ileride Türkiye ile ihtiyaçlara göre 

hazırlanmış bir anlaşma imzalamak istediklerini ifade etti. 

1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği ile ilişiği kesilecek olan ada ülkesi, AB üyesiyken 

taraf olduğu ticaret anlaşmalarını, AB'den bağımsız bir devlet olarak yeniliyor. 

Reuters'da yer alan habere göre, İngiliz Bakan Truss, "Yeni anlaşmanın gümrüksüz 

ticaretin devamını sağlayıp, ticari ilişkileri geliştirmesini umuyoruz. Anlaşma, 

Birleşik Krallık'ta tekstil, otomotiv ve çelik sanayide binlerce kişi için iş 

güvencesi anlamına geliyor" dedi. 

Ticaret Bakanlığına göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da 18,6 milyar sterlini 

buldu. Bakanlık, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç'ten sonra Londra hükümetinin 

beşinci büyük ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalayacağını kaydetti. 

TÜRKİYE: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ 

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, İngiltere ile 

Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde 

uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılandığı duyurulmuştu. 

https://www.karar.com/serbest-ticaret-anlasmasinda-son-asamaya-gelindi-1598649
https://www.karar.com/serbest-ticaret-anlasmasinda-son-asamaya-gelindi-1598649
https://www.karar.com/serbest-ticaret-anlasmasinda-son-asamaya-gelindi-1598649
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İçişleri'nden 'Dernekler Kanunu' 

açıklaması: Düzenleme suistimali 

önlemek için yapıldı 
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Dernekler Kanunu' açıklaması: Düzenleme ile 

vatandaşlarımızın hayır duygularının suistimalinin engellenmesi ve sivil 

toplum kuruluşlarının daha etkin, daha güvenilir olması amaçlandı. 

 
  

İçişleri Bakanlığı, TBMM’de kabul edilen ve tepkilere neden olan kitle imha 
silahlarının önlenmesine ilişkin Kanun’da yardım toplama ve Derneklerle ilgili yapılan 
yeni düzenlemeler hakkında açıklama yaptı.   

Düzenlemeye vatandaşlarımızın hayır duygularının suistimalinin engellenmesi için 
gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, bu kanun hükümleri ile yardım toplanmasının 
zorlaştırılmayacağı ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı bir husus bulunmadığı ifade 
edildi.  

Dernekler Kanunu ile ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:  

Değişikliklere neden ihtiyaç duyuldu?   

Düzenleme ile daha etkili bir denetimle şeffaflığın sağlanması, vatandaşlarımızın 
hayır duygularının suistimalinin engellenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının daha etkin 
ve daha güvenilir olması amaçlanmakta; ayrıca üyesi olduğumuz ve terörizmin 
finansmanı ile mücadele konusunda politikalar geliştiren (Financial Action Task 
Force-FATF) Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiyeleri de karşılanmaktadır.   

https://www.karar.com/derneklere-kayyum-atanmasinin-onunu-acan-teklif-yasalasti-1598881
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YARDIM TOPLANMASI ZORLAŞTIRILMAYACAK  

Bu kanun hükümleri ile yardım toplanması zorlaştırılmakta mıdır?   

Hayır. Yardım Toplama Kanunu’nda var olan düzenlemeye ilişkin zorlaştırıcı herhangi 
bir hüküm getirilmemiştir. Mevzuatta açıkça hüküm bulunmayan, kötüye kullanımı 
açık olan ve sıkça başvurulan internet üzerinden izinsiz yardım toplanmasının önüne 
geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca her türlü izinsiz veya usulüne 
uygun yapılmayan yardım toplama faaliyetleri ile ilgili idari para cezalarının üst limiti 
artırılmıştır.   

Yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin bir sınırlandırma bulunmakta mıdır?   

Hayır. Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışına yapacakları yardıma ilişkin hiçbir 
sınırlandırma bulunmamaktadır. Sadece derneklere yurt dışına yapacakları 
yardımların miktarını ve gideceği yeri kanunda belirtilen merciye bildirme zorunluluğu 
getirilmektedir.   

Derneklere üye olunması konusunda bir sınırlama getirilmiş midir?   

Hayır. Yeni düzenleme ile hiçbir sınırlama getirilmemiştir.   

Dernek organlarında hangi durumlarda görev alınamaz?   

Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ve kara paranın aklanması suçlarından mahkûm 
olanlar, derneklerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamazlar. Bu kişiler 
yasaklanmış hakların geri verilmesi (memnu hakların iadesi) durumunda görev 
alabilirler.   

Derneklerde görevden uzaklaştırma hangi durumlarda mümkündür?   

a) Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan suçlar,   

b) Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,   

c) Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
suçlarından dolayı yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar ve ilgili personel 
hakkında mahkeme tarafından dava açılarak kovuşturma başlatılması halinde, bu 
kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı 
tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Bakan tarafından görevden uzaklaştırılanların 
yerine ancak mahkeme tarafından görevlendirme yapılır.   

Önceki mevzuatta görevden uzaklaştırma bulunmakta mıydı?   

Evet. Kamu yararına çalışan derneklerin denetimleri sonucunda hapis cezası 
verilmesi gerektiren suçların işlendiğinin tespiti halinde, Dernekler Kanunu’nun 27’nci 
maddesine göre dernek yöneticileri İçişleri Bakanı tarafından görevden 
uzaklaştırılabilmekteydi.   

"BAKANLIK DERNEĞİ FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK ALIKOYABİLİR" 
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Derneklerin faaliyetten alıkonulması hangi durumlarda mümkündür?   

Yukarıdaki maddede sayılan nedenlerle uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin 
yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İçişleri Bakanı, derneği 
geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhal mahkemeye başvurur. Mahkeme 48 
saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verir.   

Önceki mevzuatta derneklerin faaliyetten alıkonulmasına ilişkin düzenleme 
bulunmakta mıydı?   

Evet. Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesine istinaden vakıflar, Anayasa’da 
öngörülen hallerde İçişleri Bakanı tarafından faaliyetten geçici olarak 
alıkonulabilmekteydi. Benzer düzenleme dernekler için de yapılmıştır.   

Diğer ülkelerin mevzuatında görevden alma ve faaliyetten alıkoymaya ilişkin 
düzenleme bulunmakta mıdır?   

Evet. Yurt dışında da benzer uygulamalar bulunmakta olup örneğin; anayasal düzene 
karşı işlenen suçlar ile ırkçılık, ayrımcılık, terör vb. suçlarının işlenmesi halinde 
Almanya’da İçişleri Bakanı, Fransa’da Bakanlar Kurulu ve İngiltere’de Hayırseverlik 
Komisyonu tarafından dernekler hakkında faaliyetten men, görevden uzaklaştırma ve 
geçici yönetici ataması yapılabilmektedir.   

Denetimlerde neden bilirkişi görevlendirilebilmektedir?   

Dernek denetimlerinde uzmanlık gerektiren konularda durumun tespiti için bilirkişi 
görevlendirilebilecektir. Bunların denetim ve karar alma yetkisi bulunmamaktadır.    

Derneklerin diğer kamu görevlilerince denetlenmesi yeni bir uygulama mıdır?   

Kamu görevlilerinin mevcut durumda da İl İdaresi Kanunu’na göre dernek 
denetiminde görevlendirilmesi mümkündür. Yeni durumda bu husus Dernekler 
Kanunu’na işlenerek denetimde görev alacak kamu görevlilerinin eğitim, nitelik, bilgi 
ve becerilerinin artırılması amaçlanmıştır.   

Dernek denetimlerinde belge ve bilgi istenebilmesine yönelik düzenleme 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı mıdır?   

Hayır. Denetim için elde edilen bilgi ve belgelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
hükümlerine uygun bir şekilde istenmesi ve korunması zorunludur.   

"YURT İÇİNDEKİ VAKIFLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR DÜZENLEME 
YAPILMAMIŞTIR" 

Vakıflar, Dernekler Kanunu kapsamına alınmakta mıdır?   

Merkezleri yurt içinde bulunan vakıflara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 
Sadece merkezleri yurt dışında bulunan vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri kanun 
kapsamına alınmıştır.   
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Düzenlemede örgütlenme özgürlüğüne aykırı bir husus bulunmakta mıdır?   

Hayır. Yapılan düzenleme ile ne dernek kurulmasına ne derneklere üye olunmasına 
ne de derneklerin faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir.     

Düzenleme, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun mudur? 
  

Düzenleme, Anayasa’nın ‘Dernek Kurma Hürriyeti’ başlıklı 33’üncü maddesinin 
‘Dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması 
sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Dernekler, ancak, milli güvenliğin, kamu 
düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın 
gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten 
men ile yetkilendirilebilir.’ 

Hükmü ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘Toplantı ve Dernek Kurma 
Özgürlüğü’ başlıklı 11’inci maddesinde belirtilen ‘Ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin 
korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın 
veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar 
dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz’ esaslarına kesinlikle uygun olarak yapılmıştır.   

NE YAŞANDI?  
"Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi" TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. 43 maddelik teklif TBMM’de 254 kabul 113 
ret oyu ile kanunlaştı.  

Teklif, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına ilişkin içerdiği maddeler nedeniyle 
eleştiriliyor. Bu maddeler ile teklifin "sivil toplumu susturma amacı taşıdığı" muhalefet 
ve STK'lar tarafından dile getiriliyor.  

Kanunlaşan teklif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha 
silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. 
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Eski başkandan yeni başkana övgü, 

uyarı ve bir dizi soru 

 
Alaattin AKTAŞ  

28 Aralık 2020 Pazartesi 

 

✔ Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, faizdeki son iki operasyonu iktidara 

zaman kazandıran olumlu adımlar olarak niteledi ve bunun iyi değerlendirilmesi 

gerektiğini söyledi. 

✔ "Merkez Bankası'nın yaklaşık 130 milyar dolarının kimlere, niye ve hangi 

yollarla satıldığının açıklığa kavuşturulması şart" diyen Yılmaz, yeni başkana 

yönelttiği yedi soruya da yanıt bekliyor. 

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda bir sunum yaptı. Ağbal’ın konuşmasında özellikle fiyat istikrarına ve 

şeffaflığa vurgu vardı. Sunum içerik olarak 2021 yılı para ve kur politikası 

açıklanırken yapılan konuşmaya da doğal olarak benziyordu. Naci Ağbal başkanlık 

koltuğuna oturduğundan beri zaten özellikle bu iki konunun üstünde duruyordu. 

Şeffaflık vurgusu iyi de, acaba yeterince şeffaf olunabiliyor mu ya da olunabilecek mi, 

konu aslında bu. Para ve kur politikasının açıklandığı toplantıda yöneltilen bazı 

sorular karşısında da pek şeffaf olunamamış, kimi sorular yanıtsız kalmıştı. Benzer 

bir durum Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da yaşandı. 

İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 

komisyonda kapsamlı bir konuşma yaptı ve Ağbal’a bazı sorular yöneltti. 

Konuşmasında Merkez Bankası’nın son faiz kararlarının yerinde olduğunu belirten ve 

bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, özet olarak şu görüşleri dile 

getirdi: 

“MB zaman kazandırdı, kıymetini bilin” 

“İktidar partisine mensup arkadaşlar, sizler Başkan’dan güvenilirliği yeniden tesis 

etmesini istiyorsunuz. Gerçekten buna ihtiyaç var. Fakat sizin bütün söyledikleriniz 
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birer sonuç. Meselenin sebebine eğilmiyorsunuz. Siz meselenin özünde güven 

meselesi olduğuna inanıyorsunuz ama geçmişte şuna itiraz edecektiniz. Merkez 

Bankası’nın yedek akçesinin Hazine’ye gelmesine itiraz edecektiniz. O gün buna 

itiraz etmediniz. Daha da ötesi Merkez Bankası’nın değerleme hesabı diye bir hesap 

var; gerçekleşmemiş, realize olmamış kar ve zarar. Bunu nasılsa hangi cin akıllı 

yaptıysa kar zarar hesabıyla ilişkilendirdi ve oradan Hazine’ye 23 milyar lira aktarıldı. 

Siz o dönem buna da itiraz etmediniz ve el kaldırdınız. 

İktidardaki arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın Merkez Bankası son iki toplantıdaki 

(PPK toplantıları) kararlarıyla sizin için zaman satın aldı; Merkez Bankası iki 

toplantıdır doğru iş yapıyor ve zaman aldı, bu zamanı iyi kullanın. 

Merkez Bankası ekonominin biriken meselelerinin nihai çözüm yeri değildir, çözüm 

de getiremez, bunu da göz önünde bulundurmak lazım...” 

“Dövizi Merkez Bankası satmadı ama...” 

Durmuş Yılmaz konuşmasında Merkez Bankası’nın yaklaşık 130 milyar dolar rezerv 

kaybetmesine yol açan operasyonun nasıl gerçekleştirildiğinin açıklığa 

kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bu dövizi Merkez Bankası’nın satmadığını, ancak 

satılan dövizin Merkez Bankası’na ait olduğunu belirten Yılmaz, bu işlemin kimin 

kararıyla ve hangi yöntemle yapıldığının kamuoyuna açıklanmasının şart olduğunu 

vurguladı. 

YANITSIZ KALAN SORULAR... 

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 

konuşmasında yeni Başkan Naci Ağbal’a yedi başlıkta topladığı bir dizi soru yöneltti. 

Ancak Ağbal, bu sorulara daha sonra yanıt vereceğini belirtti. Durmuş Yılmaz, bu 

soruları twitter hesabından paylaşırken “Bugün TCMB’nin TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’na sunumu vardı. Kamuoyu adına aşağıdaki soruları sordum. Sayın 

Başkan soruların hiçbirine yanıt vermedi. Daha sonra yanıtlayacağı sözünü verdi” 

dedi. 

Durmuş Yılmaz’ın Naci Ağbal’a yönelttiği ve yanıtını beklediği sorular neler mi, kayda 

geçsin: 

1- Yeni dönem için şeffaflık konusunda güçlü taahhüt verdiniz. Fakat geçmişte 

yapılan döviz satışlarının hesabı hala karanlıkta. Vatandaşın ülkenin dövizlerinin 

neden hoyratça satıldığını öğrenmeye hakkı var. Bu konuda bir açıklama yapmayı 

düşünüyor musunuz? 

2- Merkez Bankası’nın geçmişteki döviz satışları konusunda bir denetim/teftiş 

yaptırma planınız var mı? Bu satış kararlarını kimler vermiş, kime ne kadar, kaçtan 

döviz satılmış? 
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3- Eriyen döviz rezervini ne kadar sürede biriktirmeyi planlıyorsunuz, bunun için bir 

yol haritanız var mı? 

4- Son yedi senedir Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığı bilimsel temelleri olmayan 

bir teori (faiz düşerse enflasyon düşer) nedeniyle kısıtlandı. Bu teoriyi üreten kişi hala 

ülkenin başında ve Merkez Bankası Başkanı’nı bir gecede görevden alma yetkisine 

sahip. Hal bu iken önümüzdeki dönemin neden geçmişten farkı olmasını bekleyelim? 

5- Merkez Bankası Başkanı değişti fakat son yıllarda ülkeye ciddi hasar veren para 

ve döviz politikalarını uygulayan PPK üyeleri hala görevde. Bu da uygulanan 

politikalara olan güvenin geri gelmesinin önünde bir engel. Bu konuda değişiklik 

yapmayı düşünüyor musunuz? 

6- Yapısal sorunlar konusunda hiçbir adım atılmazken ve borçluluk bu kadar 

yüksekken, üstelik ekonominin yavaşladığı bir dönemde faiz artırmak finansal istikrarı 

bozabilir mi? Modellerinize sıkı para politikasının şirket iflas riski üzerindeki etkisini 

dahil ediyor musunuz? 

7- Bunca yılın yıpranmışlığıyla Merkez Bankası’nın sadece faizle enflasyonu kalıcı 

olarak düşürmesi mümkün mü? Diğer kurumların üzerine düşen görevler var mı? 

Fiyat istikrarına ulaşılabilmesi için hükümete somut önerileriniz nedir? 

ESKİLERİN BİR MASA VE KOLTUK DEĞİŞTİRME GELENEĞİ VARDI 

Eskiden bürokraside bir adet varmış. Bürokrat dostlardan dinlemiştim. Müsteşar, 

genel müdür, başkan gibi üst düzey görevlere getirilen bürokratlar, genel olarak 

makam odalarını yeniden tefriş ettirir, en azından masa ve koltuklarını 

değiştirirlermiş. Yeni masa ve koltuk sevdasından değil tabii ki... Bu bir anlamda güç 

gösterisi sayılırmış... “Aslan yattığı yerden belli olur” misali “Artık burada benim 

sözüm geçecek” demenin ilk adımı olarak görülürmüş bu düzenleme. 

Bu şeklen bir değişiklik. Sonrasında tabii ki birlikte çalışılacak kilit noktalardaki ekip 

büyük ölçüde değiştirilirmiş. Öncelikle yardımcılar, daire başkanları... 

Peki şimdi? Bürokrasi birlikte çalışacağı kişileri seçme şansına sahip mi? 

Bürokrasi bir yana, biliniyor ki bazı bakanlar bile en yakın çalışma arkadaşlarını 

diledikleri gibi seçme olanağından yoksun kalabiliyor. 

Dolayısıyla şimdi olsa olsa masa ve koltuk değişimiyle yetiniliyordur; ama onun da 

mesaj yönüyle pek bir anlamı olmuyordur... 
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Kuraklıkla mücadelede kriz yönetimi 

yerine risk temelli politika önerisi 
Prof. Dr. Murat Türkeş, kuraklıkla mücadelede kriz yönetimi yerine 

risk temelli politikalar geliştirilmesi önerisinde bulundu ve 

nedenlerini açıkladı 

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetim Kurulu Üyesi, Klimatolog ve Meteorolog Prof. Dr. Murat Türkeş, kuraklıkla 

mücadelede kriz yönetimi yerine risk temelli politikalar geliştirilmesi gerektiğini 

söyledi. 

TEMA Yönetim Kurulu Üyesi de olan Türkeş, tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklığın 

Türkiye'de de hissedilir oranda baş göstermeye devam ettiğini anlattı. 

Türkiye'nin su ikliminin ve fiziki coğrafya etmenlerinin zenginliğinin, özellikle yeryüzü 

şekillerinin çeşitliliği ve kısa mesafelerde önemli düzeyde değişmesinin doğal bir 

sonucu olarak belirgin bir çeşitlilik sergilediğini belirten Türkeş, şunları kaydetti: 

"Türkiye ikliminin kuraklık ve nemlilik indislerinden birinin, örneğin bir Aridite İndisi 

kullanılarak incelendiğinde, Türkiye'de çölleşmeye eğilimli yarı kurak ve kurakça yarı 

nemli arazilerin, ülke topraklarının yaklaşık yüzde 30'unu kapladığı bulunur. Nemlice 

yarı nemli kuraklık sınıfı ile birlikte bu oran yüzde 60’a ulaşır. Genel olarak, 

Türkiye’nin İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Doğu Anadolu’nun doğu ve 

batısı ile Doğu Akdeniz’in bir bölümü, yarı kurak iklim sınıfına girer." 

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Marmara 

bölgelerinin nemli, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin 

orta ve kuzeydoğu bölümleri ile buraları çevreleyen arazilerin ise kurakça ve nemlice 

yarı nemli iklim sınıfında yer aldığını anımsattı. 

TARIM VE GIDANIN 2020 KARNESİ 

Türkiye'nin su iklimindeki mevsimsellik ve yıllar arası değişkenliğin de dikkat çekici 

derecede yüksek olduğuna işaret eden Türkeş, şöyle devam etti: "Türkiye'de toplam 

https://www.bloomberght.com/yorum/irfan-donat/2271272-tarim-ve-gidanin-2020-karnesi
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kullanılabilir yıllık su tutarı, 112 milyar metreküp olarak hesaplanmıştır. Türkiye 

nüfusunun 2019 yılına göre yaklaşık 83 milyon olduğu ve toplam kullanılabilir su 

tutarının 112 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, Türkiye'de kişi başına yıllık 

ortalama yaklaşık bin 350 metreküp kadar su düştüğü bulunur. Nüfusun hala 

artmakta olduğu Türkiye'de, dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 18'ine karşılık gelen 

bu tutar, bize, Türkiye'nin hem kurak dönemlerde hem de iklim değişikliği sonucunda 

gelecekte iklimin daha sıcak ve kurak, değişkenliğin daha yüksek olacağı dönemlerde 

yeterli su açısından ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini açıkça gösterir." 

Murat Türkeş, Türkiye'de kentsel ve endüstriyel su kullanımı, sulama, hidrolik enerji, 

çevresel ve ekolojik akışlar için gerekli olan su varlığının önemli bir konu olduğunu 

söyledi. 

TARIMSAL KURAKLIKTA ARTIŞ VE ŞİDDETLENME UYARISI 

Çeşitli iklim senaryoları dikkate alınarak çalıştırılan iklim modellerine göre, gelecek on 

yıllarda Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafi bölgenin daha az yağışlı ve daha sıcak 

bir iklimin etkisi altına girme olasılığının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Türkeş, 

"Buharlaşmanın artması, yağışların sıklığında ve şiddetinde olası değişmelerin 

olabileceği ve kar örtüsünün azalabileceği beklenmektedir. Kuşkusuz Türkiye 

ikliminde beklenen bu değişikliklerin, toprak nemi ile akış oranının azalmasına, başka 

bir deyişle tarımsal kuraklık olaylarında artışa ve şiddetlenmeye neden olacağı da 

beklenmelidir" diye konuştu. 

Prof. Dr. Türkeş, tüm bu verilerle birlikte ülkenin gelecek 20 yıllık dönemi ve söz 

konusu kuraklıkla ilgili farklı bir strateji ve politika izlenmesi gerektiğini savundu. 

Türkiye'de su haznelerinde biriken suyun akılcı ve dikkatli, etkili ve verimli kullanımı 

ile neden sonuç ilişkilerinin de dikkate alınması gerektiğine işaret eden Türkeş, 

konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bütüncül bir kuraklık risk yönetimi sistemi yaklaşımıyla, yüzey suyu ve yeraltı suyu 

kaynaklarının yönetimi, su yöneticilerinin ve uzmanlarının su varlığını optimize 

etmekle görevli oldukları başlıca stratejiler arasında yer almalıdır. Var olan su 

altyapısı, akarsu akışlarının, yeraltı ve yerüstü su haznelerinin sağladığı su 

tutarlarının, alansal ve zamansal desenlerini düzenleyebilsin ya da düzenleyemesin, 

bu sistemler yakın ve orta vadede bu amaçlarla kullanılabilecektir. İklimsel 

değişkenliğin artması, artan kuraklıklar, daha yüksek hava sıcaklıkları ve daha uzun 

ve şiddetli sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olayları ve iklim afetleri, su varlığında 

azalma yaşayabilecek alanlardaysa, kullanıcılar arasındaki su rekabeti ve 

anlaşmazlıkları ya da çatışmaları olasılıkla artabilecektir. Yakın ve orta erimde 

Türkiye’de artan nüfusun ve yüksek kentleşme oranlarının da katkısıyla su 

yetersizliğinin başlayacağı, buna bağlı olarak da genel bir su sıkıntısı yaşanabileceği 
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söylenebilir. Kuraklık ya da su ile ilgili kriz yönetimlerinin yerine, risk temelli kuraklık 

ya da su yönetimi ve planlama politikalarının geliştirilmesi zorunluluktur." 

2020 KURAK BİR YIL OLDU 

Türkeş, 2020'nin kurak bir yıl olduğunu, 2019'un Eylül ve Ekim aylarından beri aylık 

ve mevsimlik olarak birçok kere yinelenen meteorolojik kuraklık olaylarının ülkenin 

büyük bölümünde tarımsal ve hidrolojik kuraklıklara dönüştünü belirtti. 

Kuraklıktan tarımsal etkinliklerin ve su kaynaklarının ciddi düzeyde etkilendiğini dile 

getiren Murat Türkeş, şunları kaydetti: 

"Kuraklığın etkisi ile pek çok kentimizde ve büyük kentimizde içme ve kullanma suyu 

amaçlı su kaynaklarının ve barajların doluluk oranları yüzde 25'lerin altına inmiş 

durumdadır. Ne yazık ki, çeşitli ulusal meteoroloji kuruluşlarının ve hava tahmin 

merkezlerinin uzun vadeli hava tahmin model ürünleri ve mevsimlik tahminlerine 

dayalı değerlendirmemize göre, hem aralık ayının kalan günlerinde, hem de 

önümüzdeki birkaç ayın Türkiye'de bazı bölgeler dışında az yağışlı, kurak ya da çok 

kurak geçme olasılığı vardır. 

Artık, bir yurttaş, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, küçük büyük tüm 

yerel yönetimler olarak, içme suyunu ve içilebilir nitelikteki her türlü suyu insafsızca 

tonlarca kullanarak, araç ve halı yıkamayı, bahçe sulamayı, apartman içi ve dışını, ev 

önlerini ve balkonları yıkamayı, tonlarca su ile banyo yapmayı, hangi neden ve 

amaçla olursa olsun sokakları yıkama, tüm yanlış ve kötü alışkanlık ve uygulamalar 

ile tüketim kalıplarımızı ivedilikle terk etmeliyiz. Her türlü tatlı suyu, yaşamın tüm 

alanlarında ve tüm sektörlerde akılcı, tasarruflu, yeterli ve etkili bir biçimde kullanmayı 

ve tüketmeyi bir an önce öğrenmeliyiz." 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan’dan ‘Ötekileştirmeyin’ 
uyarısı 

28 Aralık 2020 

Pandemi, AK Parti’nin büyük kongresinin de ertelenmesine neden 

oldu. 

Eğer öne çekilmezse kongrenin mayıs ayında yapılması bekleniyor. Son günlerde AK 
Parti il başkanlıklarındaki değişiklikler dikkati çekiyor. Pandemi nedeniyle ara verilen 
kongreler 8 Ocak’ta başlayacak. Şubat sonuna kadar kongrelerin tamamlanması 
hedefleniyor. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle kongreler hafta içinde yapılacak. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere videokonferans yöntemiyle bağlanıp konuşma 
yapacak. Kongre sürecinde il başkanlıklarında önemli bir değişim yaşanıyor. Şu ana 
kadar yenilenme oranı yüzde 65’e ulaşmış. 
 
2023 KADROLARI BELİRLENİYOR 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük kongremizde partimizi 2023’e taşıyacak 
kadroları belirleyeceğiz” demişti. O nedenle bu kongreler önemli. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine “Adayları en geniş istişare ile 
belirleyin. Çok hassas davranın. Kimseyi kaybetmeyin, 
ötekileştirmeyin” talimatını vermiş. Daha önce belediye başkanlıklarının ve bazı il 
başkanlıklarının değişiminde sancılar yaşanmıştı. DEVA ve Gelecek Partisi’nin 
kadrolarını o dönem görevden alınan il başkanları ve belediye başkanları oluşturuyor. 
O nedenle Erdoğan’ın “Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin” uyarısı 
önemli. Ayrıca Erdoğan, kongrelerde yaptığı konuşmalarda “dava” vurgusunu 
önplana çıkarıyor. “Makamlar geçici, dava daimdir” diyor. AK Parti’nin en önemli 
özelliği, seçimlerde milletvekillerini, kongrelerde teşkilatlarını yenilemesi. Değişimi 
kendi içinde gerçekleştirmek suretiyle yenileniyor. 
 
REFORM GÜNDEMİNE DÖNÜLDÜ 
AK Parti kadrolarında sessiz sedasız bir değişim yaşanıyor. Ama asıl önemli gelişme 
AK Parti’nin yeniden reform gündemine dönmesi oldu. Bunu çok önemsiyorum. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu “Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir 
seferberlik başlatıyoruz” diye ilan etmişti. Erdoğan, hafta sonu açılışlar nedeniyle 
yaptığı konuşmada, “İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik 
ve ekonomik reformlar yılı olacak” dedi. AK Parti’de 2021 yılını reformlar yılı olarak 
değerlendirme eğilimi söz konusu. “Reformların sonuçları 2022 ve 2023’te 
alınacak” diye bir beklenti söz konusu. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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HALK ÇÖZÜM İÇİN NE DİYOR? 
Kamuoyu araştırmalarını özel bir ilgiyle takip ettiğimi biliyorsunuz. Orada bir başlık 
dikkatimi çeker. “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” denildiğinde halkımız, 
ekonomi, koronavirüs, işsizlik gibi başlıkları sıralıyor. Ancak bunu kim çözer diye 
sorulduğunda AK Parti diyor. Muhalefeti çare mercii olarak görmüyor. 

AK PARTİ’NİN YENİLENMESİ 
AK Parti 18 yıldır iktidarda kalmasını, bir süreklilik içinde kendini yenilemeye borçlu. 
 
2023’e giderken Erdoğan’ın AK Parti’yi kadro, söylem ve politikalar açısından bir 
değişim sürecine sokacağı anlaşılıyor. 
AB İLE YENİ SAYFA VE KAVALA KARARI 
 
ANAYASA Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin “Kızıl 
Soros” olarak gördüğü Osman Kavala hakkındaki başvurusunu yarın görüşecek. 
Görüşme 15 üyenin katılımı ile Genel Kurul’da yapılacak. Böylece çıkacak olan 
kararın bir tartışmaya yol açmaması hedefleniyor. 
 
Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararından sonra yürüyen bir tartışma var. 
Anayasa Mahkemesi’nin kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yerine 
getirilmemişti. Anayasa Mahkemesi ile yerel mahkeme arasındaki yetki kargaşası 
tartışmaya neden olmuştu. Bir grup hukukçu, bireysel başvurularla ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların yerel yargı tarafından uygulanması 
konusunda yasal bir tereddüde yer verilmemesi için yargı reformunda bağlayıcı bir 
düzenleme yapılması gerektiğini savunmuştu. Ben de yargı reformuyla ilgili yapılan 
çalışmalarda bu konunun da ele alınması gerektiğini ifade etmiştim. Bu yazım üzerine 
AK Parti’nin etkili isimlerinden biri arayarak itiraz etti. Anayasa ve 6216 sayılı yasaya 
göre Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve mahkemeler tarafından 
uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. 
 

Önce AK Partili saygın hukukçunun değerlendirmesine yer vereceğim. 

“Adalet tanrıçasının gözü kapalıdır. Ama bu özneye karşı kapalıdır. Yoksa 
Anayasa ve yasalara, delile kapalı değildir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının 
uygulanması konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü 
Anayasa’nın 153. maddesi ve 6216 sayılı yasanın 50. maddesinin 2. fıkrası 
gereğince Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı hukuk devletinin 
elifbasıdır” dedi. 
Doğru söyledi. Ama bunu mahkemeler bilmiyor mu? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’le görüşmesinde AB ile yeni 
bir sayfa açmaktan söz etti. “AB ile tekrar karşılıklı fayda temelinde konuşmaya 
başlamayı arzu ediyoruz” dedi. Bu çok olumlu bir yaklaşım. Anayasa 
Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya 
yazılmış ilk mesaj olacak. 
 
ÖLÜMÜNE TAKİP 
 
DÜN milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümüydü. “Tarih tekerrürden 
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ibarettir derler, ibret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi” demişti Akif. Ancak bugün 
tam da onun dediği gibi bir tartışmanın içindeyiz. O da İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği Şeb-i Ârus törenlerinde Türkçe Kuran okunması hadisesi. 
Arapça profesörü olan ve Erdoğan’ın da tercümanlığını yapan eski Başbakan 
Yardımcısı Emrullah İşler’in Türkçe Kuran tanımına esaslı bir itirazı var. “Kuran’ı 
Kerim’in Türkçe, İngilizce, Fransızca tercümesi olur. Ama o Kuran olmaz. 
Tercümesi olur. Kuran, Allah tarafından Peygamberimize Arapça olarak 
indirilmiştir” diyor. Emrullah İşler haklı. 
 
KURAN MEALİ NEDEN YAKILDI? 
Milli şairimiz Akif, Mısır’da hazırladığı Türkçe mealin, ölümünden sonra yok 
edilmesini istemişti. Akif’in vasiyetini yerine getirenlerden biri olan CHP’nin 
Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Akif’in vasiyetinin gerekçesini “O 
dönem Türkiye’de Kuran’ın Türkçe okunacağı meselesi tartışmaya başlanmıştı. 
Ezan Türkçe okunuyordu. Bu durum Akif ve kendisi gibi düşünenler için kabul 
edilebilir bir husus değildi. Kendi yaptığı tercümenin bu yolda kullanılabileceği 
endişesiyle istemedi” diye izah etmişti. 
 

 

TAKİBİN BELGESİ 
Milli şairimiz Akif, Mısır’da sağlık durumunun iyice bozulması üzerine Türkiye’ye 
gelmişti. Bugün ölüm döşeğindeki Akif’le ilgili bir istihbarat belgesini paylaşacağım. 
Milli mücadeleye destek veren, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın” diyen Akif’e ölüm döşeğinde neyi reva görmüşüz? 
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İbrahim Kahveci 

Neredeeen nereye...! 

Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanı; Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan ve Başbakan ise Ahmet Davutoğlu. 

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu 25 Şubat 2015 günü 2 saati aşan bir görüşme 
yapıyor. Kulisler Ali Babacan’ın istifa ettiği haberleri ile çalkalanıyor. 

Bu görüşmenin nedeni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz konusunda 
şu sert çıkışıydı: 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir konuşma yapan Erdoğan, “Merkez Bankası dün 
lütfetti, çeyrek puanlık bir faiz indirimi yaptı. Bizim Merkez Bankası’nın bağımsızlığına 
bir sözümüz yok. Ayrı bir konu. Ama nereye kadar yok? Ülkenin ve milletin 
menfaatlerini koruduğu yere kadar yok. Bize karşı bir bağımsızlık mücadelesi 
veriyorsun da başka yerlere karşı bağımlılığın mı var? Bunu söyle” dedi. 

Cümle çok açık. Merkez Bankası Başkanını ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ı “Başka yerlere bağımlılığın mı var” diye suçluyor. 

Başka yerlere bağımlılık suçlaması nereye acaba? Yani ülkenin Başbakanı’na 
bağımlılık değil elbette. O dönem çok gündemde tutulan dış mihrakların faiz 
lobisine bağımlılık tartışılıyor... 

Zaten 2 gün sonra oraya da açıklık getiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 
Cumhurbaşkanlığı Saray’ında düzenlenen Valiler buluşmasında çok daha net 
konuşuyor: 

“Vatan satmak, bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini 
beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak, ülkenin maddi, manevi kayıplara 
uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek 
enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur.” 

Açıklama o kadar net ki. 

Faizi sınırlı indiren ekonomi yönetimine ve ülke yönetimine söylüyor bu sözleri 
Erdoğan... 



28.12.2020 

31 

 

2 gün önceki eleştirisi üzerine istifa edecek denilen Ali Babacan ile Başbakan 
Davutoğlu görüşüyor ve istifa çıkmıyor. Adeta MB Başkanı, Ekonomiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı ve Başbakan, Erdoğan’ın ağır suçlamalarına karşı direniyor. 

Ve sonrasında “Vatan nasıl satılır” konuşması geliyor. 

*** 

18 Temmuz 2014’de MB faizi 50 baz puan indirimle 8,25’e çekiliyor. 21 Ocak 2015’de 
ise bu sefer 7,75’e düşürülüyor faiz. 

Ve büyük tartışmaya neden olan 25 Şubat faiz kararı. 7,75 olan MB faizi sadece 25 
baz puan indirimle 7,50’ye çekiliyor. 

Bu indirimi yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan başlıyor yukarıdaki cümlelerle 
ağır eleştirilere. 

Şubat 2015’deki faiz indirimi kararı döneminde son enflasyon ocak 2015’de 
açıklanmış. Yıllık enflasyon 7,24 ve 12 aylık ortalama enflasyon ise 8,80. Ama 
Erdoğan 7,50 faizi çok yüksek buluyor. 

Bugün yüzde 0,36 olan ABD 5 yıllık faizleri de o sıralar yüzde 1,5 seviyesinde. Yani 
yurtdışında da faizler bugüne göre 2-3 kat daha yüksek. Nitekim Aralık 2015’de 10 yıl 
sonra FED faiz artırım sürecine geçiyor. 

Evet, yüzde 7,50 TL faizini “Vatanı satmakla” eleştirdiğimiz günlerdi o günler. 

2014 yılında 48,2 milyar lira bütçeden faiz gider yapılmış. 2015 yılında ise 50,4 milyar 
lira faiz gideri olmuş ve “Vatanı satmak Milletin kaynaklarını heba etmekle olur” 
denilmiş. 

*** 

Bugün en son açıklanan yıllık enflasyon %14,03 ve 12 aylık ortalama enflasyon 
%12,04. Ama Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırmak zorunda kalıyor ve MB 
faizi artık %17,00. 

Bu yıl bütçeden faize ödenecek para 140 milyar lira; ama 2021 yılında da 200 milyar 
lira ödenmesi öngörülüyor. 

2014-2015 yıllarında 98 milyar lira faize ödenirken, 2020-2021 yıllarında 340 milyar 
lira faize para ödenecek. 

O zaman yüzde 7,50 olan TL faizi şimdi yüzde 17,00 ; o zaman 98 milyar lira faize 
ödeme yapılırken şimdi 340 milyar lira. 

İnsan sormadan edemiyor tabii... 

Neredeeennnn nereye... 
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28 Aralık 2020, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Bakan Akar uyardı: Türkiye, katil 
Hafter’i meşru hedef olarak görecek 
 

Başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere pek çok yabancı devlet farkında olduklarına 

göre herhalde bizler de farkındayızdır. Türkiye Cumhuriyeti başta Doğu Akdeniz 

olmak üzere çeşitli coğrafyalarda ağırlığını hissettirir hale gelmiştir. En son 

Azerbaycan'la birlikteliğimiz, bu komşu ülkenin siyasal kaderini olumlu yönde etkiler 

hale geldi. Ve şu anda Libya'nın geleceği de bizim kararlılığımıza bağlı bulunuyor. 

 

Akar'dan uyarılar 

Milli Savunma Bakanı Akar Libya ziyaretinde çok önemli açıklamalarda bulundu... 

Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya ile iş birliği yaptığını anımsattı. Milli Mutabakat 

Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan 

Akar, "Libya'daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu 

destekleyenlerdir. Problem buradan kaynaklanıyor" diye konuştu ve şöyle dedi: 

 

Katil Hafter 

"Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk 

unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her 

yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir 

hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar." 

 

Cani Mareşal 

"- Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip mareşal olamaz. Bu kifayetsiz 

muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları, siyasi çözümleri birilerinin 

adına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını, caniliklerini, suçlarını örtmek için 

elinden gelen gayreti gösteriyor." 

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
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İyi niyetliyiz 

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri 

çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu 

ifade eden Akar, "Bu konuda son derece iyi niyetliyiz" dedi. Akar, Türkiye ve 

Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca 

da NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlattı. Konuşmanın 

ardından sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan tarafından konser 

verildi. Mehmetçik, söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. 
 


